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Deze notitie geeft een compacte beschrijving van de Taalgroep en de evaluatie van het 
tijdelijke arrangement Taalgroep van Unita over de periode augustus 2014 tot augustus 2016. 

Arrangement: 
Samenwerkingsverband Unita en één van haar voorgangers bieden al sinds 2003 begeleiding 
aan leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen en (bijna) altijd in combinatie met 
toenemende sociaal emotionele problematiek (vastlopen, frustratie, faalangst en/of apathie). 
Dit tijdelijke arrangement wordt de Taalgroep genoemd en is gehuisvest op een SBO locatie in 
Hilversum. Sinds augustus 2016 op twee locaties: Hilversum en Huizen. Deze evaluatie gaat 
over de resultaten in Hilversum. 

De problematiek van de kinderen in dit arrangement overstijgt de basisondersteuning. Meestal 
is er sprake van ernstige vormen van dyslexie of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en is 
er al eerder behandeling geweest in en buiten de reguliere school en vaak al in de vergoede 
zorg voor dyslexie, via de gemeente. Ook komt het regelmatig voor dat er sprake is van lichte 
comorbiditeit met andere leerproblematiek, mits de lees-en spellingsproblemen de 
hoofdproblematiek vormen. De problemen blijven in het reguliere onderwijs stevige de 
aandacht vragen. Dit leidt tot ernstige handelingsverlegenheid bij de leerkracht en 
toenemende frustratie bij de leerling. De aanvraag voor de Taalgroep loopt via een MDO en 
een ingevuld Groeidocument. 

Doel van het arrangement: 

Doel van het arrangement is om de kindspecifieke problemen en de hulpbehoefte helder in 
kaart te brengen en daarna het kind te helpen bij het omgaan met deze taalproblemen. 
Streven is om in leesniveau zo ver mogelijk in te lopen, zodat de leerling op termijn beter kan 
aansluiten bij de eigen leergroep. Hiermee voorkomen we mogelijk onnodige plaatsing in het 
SBO op basis van ernstige uitval op taalgebied, meestal als gevolg van een ernstige vorm van 
dyslexie. De tijdelijkheid van de plaatsing is het uitgangspunt. De interventie duurt bij voorkeur 
maximaal een jaar. Voor elke vakantie wordt doorgenomen hoe de leerlingen ontwikkelen en 
of er sprake is van een terugplaatsing. Na een terugplaatsing kan een volgende leerling weer 
starten na de vakantie. De resultaten zijn gericht op verbetering van de lees-en 
spellingsresultaten en op meer zelfvertrouwen en autonoom handelen bij de leerling ten 
aanzien van de eigen dyslexie. Bijvangst is het positief effect op rekenen; daar waar het lezen 
nodig is om de rekenopdrachten te begrijpen.  

De kinderen komen van schoolbesturen uit de regio van het Samenwerkingsverband Unita. Zij 
komen op dinsdag, woensdag en donderdag naar deze Taalgroep; de andere dagen zijn zij op 
hun eigen reguliere school. De kinderen blijven gedurende dit arrangement ingeschreven op 
de eigen basisschool. Het primaire doel is na ongeveer 1 jaar intensieve behandeling de 
schoolloopbaan te vervolgen op de school waar ze ingeschreven staan. Voor de reguliere 
scholen zijn er geen additionele kosten verbonden aan de Taalgroep. De ouders brengen en 
halen de leerling. De Taalgroep heeft plaats voor gemiddeld 20 leerlingen per schooljaar 
(maximale groepsgrootte van 12 leerlingen tegelijk). De leerlingen worden dagelijks begeleid 
door twee groepsleerkrachten / begeleiders gespecialiseerd in dyslexie. 

  



Doelgroep: 

Kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 (7) met ernstige lees- en/of spellingproblemen die zijn 
vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces. Het aanvankelijk 
leesproces moet volledig doorlopen zijn. Er is sprake van forse handelingsverlegenheid bij de 
leerkrachten.  

Criteria voor plaatsing: 

Unita kan een tijdelijk arrangement voor plaatsing in de Taalgroep afgeven op basis van 
onderstaande criteria: 

• Kinderen met een ernstige achterstand (± 1½  jaar) op het gebied van lezen en 
spelling (het kind presteert voldoende op het gebied van rekenen); 

• Leeftijdscategorie: kinderen uit groep 4, 5 en 6 (7) van het basisonderwijs; 
• Het aanvankelijk leesproces is volledig doorlopen. 
• Er is sprake van hardnekkige problemen met automatiseren (DMT score D of E). 

Klepelscore beneden de kritische standaard van 7 
• Een complete beschrijving van het (taal)voortraject is omschreven in het 

MDO/Groeidocument door de desbetreffende school. De school moet aantonen, met 
behulp van handelingsplannen, welke lees- en/of spellingsinterventies er zijn 
ondernomen en welk leerrendement dit heeft opgeleverd. 

• Het Protocol Dyslexie is vanaf de onderbouw ingezet. 
• Een geldig (recent) psychologisch onderzoek; indien niet beschikbaar, dan wordt dit 

via Unita aangevraagd. Dit wordt gebruikt om de kindspecifieke behoefte te kunnen 
vaststellen. (Dus niet om te uit te sluiten op grond van intelligentieniveau!)  

De volgende voorwaarden zijn daarnaast noodzakelijk: 

• De school is bereid tot regelmatig afstemmingsoverleg met de Taalgroep 
medewerkers, over de ontwikkelingen van de leerling en is bereid om de nieuw  
verworven vaardigheden en inzichten van het kind te begeleiden in de 
basisschoolsituatie; 

• De ouders zijn bereid tot overleg over de behandeling, vorderingen en het 
toekomstperspectief van hun kind. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de 
huiswerkopdrachten van hun kind gedurende de plaatsing actief en serieus begeleiden 
en ondersteunen; 

• Het kind heeft voldoende draagkracht om met de schoolwisselingen en het intensieve 
werkprogramma om te gaan; 

• De lees en/of spellingsgebieden moeten het hoofdprobleem zijn bij de leerling. Enige 
comorbiditeit komt wel voor, mits de lees-en spellingsproblematiek echt hoofdprobleem 
zijn. Andere leerproblematiek mag niet belemmerend werken bij de behandeling. Er 
moet altijd sprake blijven van een optimaal werkbare situatie. 

• Alleen leerlingen van een bij het Samenwerkingsverband Unita aangesloten 
basisschool komen in aanmerking voor plaatsing. De toelating ligt bij Unita. 

  



Afspraken rond plaatsing: 

• De plaatsing is parttime en tijdelijk voor de duur van maximaal één jaar. 
• Er zijn regelmatig contactmomenten met ouders en eigen leerkrachten. 
• In de drie dagen van de Taalgroep wordt er lesgegeven met een eigen programma 

voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het 
niveau van de leerlingen. Elk kind heeft daarbij een individueel traject, waarbij gekeken 
wordt hoe het kind zo goed mogelijk weer aansluiting kan vinden bij de 
groepsinstructie op de eigen school. Voor lesstof van de eigenschool is geen ruimte 
binnen deze dagen. 

• Er wordt elke dag ook gerekend. Dit gebeurt wel met lesstof van de eigen school. De 
rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt. Er 
is wekelijks afstemming over de rekenstof. 

• Er wordt regelmatig getoetst. Toetsgegevens worden doorgegeven aan ouders en de 
eigen school. 

Na de Taalgroep: 

Het is de bedoeling dat de kinderen na een zo kort mogelijke periode weer volledig terug gaan 
naar hun eigen school. Deze overgang op het einde van het arrangement gaat altijd in overleg 
met alle betrokkenen, volgens een vaste procedure. 

Criteria voor overgang naar regulier: 

• De Taalgroep medewerkers hebben de speciale onderwijsbehoeften van de leerling in 
kaart gebracht op het gebied van remediëren, compenseren en dispenseren. Het kind 
is in staat met de nieuwe vaardigheden aansluiting te vinden bij de instructiegroep van 
de eigen klas; 

• De gestelde leerdoelen zijn bereikt; 
• Het kind is in staat om met de nieuwe vaardigheden voldoende aan te sluiten bij de 

instructiegroep van de eigen klas; 
• De eigen school streeft naar voldoende didactische en professionele mogelijkheden en 

middelen, om deze leerling met de nieuw verworven vaardigheden en inzichten 
structureel verder te helpen ontwikkelen; 

• Tijdens het overgangsoverleg worden afspraken gemaakt met de leerkracht en de IB-
er over de begeleiding die de leerling nodig heeft om de instructies in de eigen groep 
te kunnen volgen. 

Evaluatie: 
Totaal zijn er sinds de start van Unita in 2014 47 leerlingen aangenomen in de Taalgroep. De 
aanvragen voor deze voorziening zijn twee keer zo hoog. Op basis van de bovengenoemde 
criteria kwam de helft van de leerlingen niet in aanmerking voor dit arrangement. 
Afwijzingsredenen zijn dan vooral bredere problematiek of eenvoudigere, enkelvoudige 
problematiek. Voor de genoemde afwijzingsredenen zijn andere arrangementen passender. 

Tevredenheidsscores ouders, leerkrachten en ib-ers: 

100% van de respondenten zijn zeer tevreden, in het bijzonder ouders, leerlingen en 
betrokken leerkrachten. De betrokken intern begeleiders zijn tevreden tot zeer tevreden over 
dit arrangement. Het arrangement heeft als kenmerk ook het breder betrekken van de ouders 
en de leerkracht bij de ontwikkeling van de leerling (er wordt gewerkt met behulp van HGW). 
Voor de leerling werkt dan de driehoek (leerling, ouders, leerkracht) vaak beter na afloop van 
het arrangement. 

  



Kwantitatieve analyse: 

Sinds schooljaar 2014 hebben dus 47 leerlingen van de Taalgroep gebruik gemaakt, waarbij 
de meeste leerlingen 1 jaar verblijven, een enkeling 2 jaar en de kortste 3 maanden. Elf 
leerlingen zijn nu nog in behandeling. De vooruitgang in niveaus kan niet worden gerelateerd 
aan het tijdsbestek waarin deze bereikt is. Immers is de problematiek bij elke leerling anders 
in complexiteit en niveau. Daarnaast worden de interventies geboden in een intensieve 3 
daagse werkweek. Dit betekent dat er in een schooljaar met 40 weken, 120 Taalgroep dagen 
zijn. Omgerekend naar volledige werkweken komt dit neer op 24 weken, net iets meer dan 
een half schooljaar. 

Leerlingen worden niet langer in de Taalgroep gehouden dan nodig. Ook het leerjaar waarin 
zij horen te zitten, met bijbehorend lesstofaanbod speelt een rol mee. Zo wordt groep 7 als 
een heel belangrijk jaar in de basisschool gezien. Tijdige terugplaatsing is dan relevant. Bij 
opvallend snelle vooruitgang, waarbij al snel sprake is van functionele geletterdheid, wordt 
eerder tot terugplaatsing over gegaan. Anderzijds worden leerlingen met een zeer ernstige 
vorm van dyslexie soms langer gehouden, met een maximum tot 2 jaar om (functioneel) 
analfabetisme te voorkomen. Inzet van hulpmiddelen wordt uitgeprobeerd en na 
terugplaatsing geadviseerd. 

Zeker de afgelopen jaren is er in toenemende mate bij alle leerlingen sprake van lichte 
comorbiditeit (denk hierbij aan AD(H)D, DCD, ASS, motorische problemen en SEO problemen 
etc.) Dit verzwaart de problematiek en vraagt om sterke individuele aanpassingen. Er wordt 
altijd vanuit het kind gewerkt en niet vanuit een methode. 

Meetbare leerresultaten: 

De minimaal gemeten vooruitgang was bij 1 leerling 1 leesniveau gedurende de plaatsing 
(komt overeen met 5 maanden vooruitgang). De maximale gemeten vooruitgang bij enkele 
leerlingen was 6 leesniveaus (komt overeen met 30 maanden). Gemiddeld genomen boeken 
alle leerlingen minimaal 3 of meer leesniveaus vooruitgang tijdens de plaatsing (komt overeen 
met 15 maanden). Dit in combinatie met vastgestelde dyslexie en in een periode van 
maximaal een jaar. 

Conclusies: 

Vanuit de doelstellingen van Unita gezien, voorkomen we per jaar 20 onnodige SBO 
instromers, die in het SBO nog gemiddeld drie schooljaren zouden verblijven. De kosten per 
jaar per leerling in de Taalgroep zijn totaal gemiddeld 5.500 euro per leerling. Een SBO 
schooljaar kost per jaar 4.279 euro extra. Deze kosten zullen gemiddeld nog drie jaar 
doorlopen, omdat leerlingen gemiddeld nog drie jaar in het SBO verblijven tot VO. 

Met name scholen, ouders en leerlingen hebben naast financiële veel immateriële voordelen. 
Vanuit die immateriële voordelen, de gerealiseerde leerresultaten (streven is 3 leesniveaus), 
minder functionele ongeletterdheid en de lagere kosten kunnen we dit arrangement als zeer 
positief beoordelen. 

Concluderend kunnen wij stellen dat het arrangement Taalgroep op meerdere niveaus 
succesvol is en zeer positief wordt geëvalueerd door de betrokken leerlingen en ouders en 
positief door de onderwijsprofessionals. Ook financieel is het arrangement interessant. Uit de 
totale budgetpost 2014-2015 en 2015-2016 worden zowel de Taalgroep als de Rekengroep 
betaald.  

Maar de immateriële opbrengsten zijn met name de echte motivator om door te gaan. 
Leerlingen gaan met een ingelopen leerachterstand, functioneel geletterd en lezend terug 
naar de reguliere basisschool en hebben handvatten gekregen en digitale vaardigheden 
ontwikkeld die helpen bij het vervolg van hun schoolloopbaan. 


