
Maak kennis  
met Skribbel® 
Hét online platform voor 
dyslexiebehandeling 

Informatie voor 
samenwerkings- 

verbanden



Innovatieve en interactieve dyslexiebehandeling
Skribbel® is een innovatief online platform voor behandeling van dyslexie. 
Skribbel® combineert digitale elementen met live behandelcontact.  
Met Skribbel® zijn kinderen heel interactief met de behandeling  
bezig. De communicatiemogelijkheden tussen kind, behandelaar,  
ouders en school is zeer uitgebreid te noemen. 

Als behandelmethodiek is Skribbel® afwisselend en uitdagend. Het neemt  
het kind mee op reis in een speelse wereld die motiveert, stimuleert en beloont. 
En de behandelaar, de school en de ouders reizen mee om het kind aan te 
moedigen en te ondersteunen.

Blended care: het beste uit twee werelden
In de zorg is blended care sterk in opkomst. Persoonlijke hulpverlening wordt 
hierbij gecombineerd met e-health tools die de cliënt online kan gebruiken.  
Een goede blended behandeling combineert verschillende hulpmiddelen met 
elkaar. Zoals face-to-face contact, een digitale leeromgeving, psycho-educatie, 
complete behandelmodules en ondersteunende communicatiefuncties.  
Dit brengt het beste uit twee werelden bij elkaar.



Betrokken hulp rondom het kind
Blended care biedt optimale mogelijkheden om de omgeving rondom het  
kind bij de behandeling te betrekken. Skribbel® is hier dan ook op ingericht.  
De behandelaar zet oefenstof op maat klaar in Skribbel®. Het kind kan zowel 
op school als thuis Skribbelwerk maken.  Ouders en leerkrachten krijgen 
bovendien instructies en tips die het oefenen leuk maken en het kind 
gemotiveerd houden. Ook kunnen zij online met elkaar communiceren en de 
voortgang volgen. Zo zorgt Skribbel® voor betrokken hulp waarbij het kind 
centraal staat en alle betrokkenen samen werken aan dezelfde doelen.

Effectiever behandelen
Een blended behandeling met Skribbel® maakt het voor het kind makkelijk en 
leuk om veel te oefenen. Dit kan immers gewoon op school of thuis gebeuren, 
op momenten dat het uitkomt. En meer oefenen leidt tot betere resultaten. 

Online behandelen met Skribbel® 
Het is mogelijk om een deel van de face-to-face behandelcontacten te 
vervangen door online sessies, met name in de laatste periode van de 
behandeling. Wanneer we een deel van de face-to-face sessies kunnen 
vervangen door online sessies kunnen we het traject verlengen.  Uiteraard  
is dit afhankelijk van het kind.  Skribbel® biedt op deze manier een langer  
en effectiever traject voor een scherpe prijs.

Kostenbeheersing
Minder instroom naar vergoede zorg
Preventie is een belangrijk middel om de kosten van dyslexiezorg 
beheersbaar te houden. Hierbij kan Skribbel® in de nabije 
toekomst een rol spelen, want er wordt aan gewerkt om 
Skribbel® al op zorgniveaus 2 en 3 te kunnen inzetten. 
Hierdoor kunnen kinderen met leesproblemen een extra 
steuntje in de rug krijgen om te voorkomen dat in een later 
stadium vergoede dyslexiezorg nodig is.

Een schat aan informatie
In Skribbel® wordt een schat aan informatie vastgelegd. 
Gegevens over de vorderingen van het kind en de resultaten 
van de behandeling, maar ook over hoe de zorg wordt ervaren 
en de kwaliteit van leven beïnvloedt. Al die informatie staat tot 
uw beschikking en geeft u het inzicht dat u nodig hebt.

Lees verder >



Aanpak voor langere termijn
Dyslexie kan heel goed worden behandeld, maar gaat helaas niet over. Daarom  
is het belangrijk om aandacht te besteden aan dyslectische kinderen die de 
overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Educto biedt ‘leren leren  
met dyslexie’, een online aanbod dat voortborduurt op de  
Skribbelmethodiek. Deze gecombineerde aanpak  
bevordert de motivatie en het zelfvertrouwen  
van jongeren en daarmee de schoolprestaties.  
Op die manier helpt ’leren leren met  
dyslexie’ schooluitval te voorkomen.
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Hét Kindzorgcentrum Educto helpt kinderen en 
hun ouders een oplossing te vinden bij leer- en 
ontwikkelingsproblemen. Denk daarbij aan 
dyslexie, dyscalculie, taal-/spraak stoornissen  
en meer /hoogbegaafdheid. Educto is een 
betrokken gids en zorgregisseur die ouders en 
kinderen begeleidt naar passende en effectieve 
ondersteuning, net zolang tot de beste oplossing 
is bereikt. Bij onze rol hoort óók dat wij kennis 
en kunde delen met alle betrokken partijen. 
Want op die manier kunnen we samen werken 
aan optimale kansen en resultaten voor het kind.

Skribbel® is ontwikkeld door Educto’s onderzoeks- 
centrum Educto Lab in samenwerking met  
Jouw Omgeving en professionals van Leestalent, 
het Educto-label voor vergoede dyslexiezorg.

Hebt u na het lezen van deze folder nog  
vragen over Skribbel®?
Voor inhoudelijke vragen en vragen over  
het werken met Skribbel® kunt u terecht  
bij Barbara Janssens.
• E-mail: b.janssens@leestalent.nl
• Telefoon: 078 - 790 00 53. 


