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Stimuleren, motiveren en belonen
Skribbel® is meer dan een oefenprogramma. Skribbel® is afwisselend  
en uitdagend. Het neemt uw kind mee op reis in de speelse wereld van  
een online dierentuin. Een wereld vol game-achtige elementen zoals animaties 
en interactieve zoekplaten die uw kind motiveren, stimuleren en belonen. En uw 
kind maakt die reis niet alléén. De behandelaar, de school, en vooral ook u als 
ouder, reizen mee om het kind aan te moedigen en te ondersteunen. In deze 
folder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Meer en vaker oefenen
Dyslexiebehandeling met Skribbel® kan voor een deel thuis en op school 
plaatsvinden. Uw kind doet de oefeningen en opdrachten gewoon achter de 
computer. Een belangrijk voordeel hiervan is dat er meer en vaker geoefend 
kan worden, en op tijdstippen dat het uitkomt. Dit geeft kinderen 
zelfvertrouwen en zorgt voor meer plezier in het oefenen.  

Online behandelen met Skribbel®
In de laatste periode van de behandeling wordt bekeken of een  
deel van de face-to-face contacten vervangen kan worden door online 
contacten. We bekijken per kind of dit wenselijk is. Het ene kind  
heeft juist behoefte aan meer face-to-face contact, terwijl het  
andere kind juist behoefte heeft aan meer oefentijd met gerichte  



feedback. De behandelaar maakt in overleg met de hoofdbehandelaar  
en samen met u en de school de afweging, waarbij de kwaliteit van de 
behandeling altijd voorop staat.
 
Uw kind zelf ondersteunen
Met Skribbel® wordt u als ouder intensief betrokken bij de behandeling van uw 
kind. Het is de bedoeling dat u of anderen rondom het kind zoveel mogelijk met 
uw kind samen oefenen. Sommige oefeningen kan uw kind ook zelfstandig doen. 
Zo weet u altijd waar uw kind mee bezig is en hoe de vorderingen zijn. 
Skribbel® verschaft u uitgebreide informatie over de lesinhoud, samen met 
tips en instructies om uw kind gedurende de hele behandeling zo goed mogelijk 
te ondersteunen. 

Afstemming met behandelaar en school
Ook de IB’er of leerkracht van uw kind heeft toegang tot Skribbel® en kan de 
behandeling gedetailleerd volgen. Als ouder kunt u via Skribbel® rechtstreeks 
met de school en de behandelaar communiceren. Bij elke oefenvorm is een 
communicatie-app ingebouwd die het makkelijk maakt om vragen te stellen en 
opmerkingen te plaatsen. Zo blijft de omgeving rondom het kind op elkaar 
afgestemd en kan de behandeling soepel en zonder onduidelijkheden verlopen. 
Daarnaast gaat uw kind op school ook aan de slag met Skribbel®, de 
behandelaar zet hier werk voor klaar. 

De kosten
Binnen de vergoede zorg
Als uw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg 
via de gemeente, dan zijn er geen extra kosten verbonden 
aan behandeling met Skribbel®. U hoeft geen software of 
lesmateriaal aan te schaffen. Het enige dat u nodig hebt 
is een internetverbinding en een computer of iPad.

Buiten de vergoede zorg
Valt uw kind buiten de vergoede dyslexiezorg? Ook dan  
is Skribbel® een goed middel om de lees ontwikkeling te 
stimuleren. De oefeningen kunnen worden aangepast aan 
de specifieke behoeften van het kind. Wij overleggen 
graag met u over de mogelijkheden.

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 school-
prestaties. Op die manier helpt  
’leren leren met dyslexie’ schooluitval 
te voorkomen.

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  
Hét Kindzorgcentrum Educto.
E-mail: info@educto.nl
Telefoon: 078 - 790 00 53
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