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Voorwoord

Begin 2006 stuitte ik op het boekje Houvast bij leesproblemen & dyslexie op 
de basisschool, uitgegeven door Balans. Het lezen en spellen wilde bij onze 
zoon, ondanks de meer dan voortreffelijke inzet van de leerkracht in 
groep 3, maar niet op gang komen, terwijl alle andere schoolactiviteiten 
meer dan prima gingen. In onze zoektocht naar meer informatie kwa-
men we al snel bij Balans en bij het toen net uitgegeven boekje Houvast 
terecht.
Het boekje bood ons, maar ook de leerkracht van onze zoon, structuur in 
het zoeken naar een aanpak. Het heeft ons mede geholpen om onze zoon 
het zelfvertrouwen mee te geven dat dyslexie weliswaar een lastige handi-
cap is, maar geen enkele belemmering mag en hoeft te zijn bij de ont-
plooiing van zijn talenten.
In de jaren die daarna kwamen en waarin we steeds meer leerden over 
dyslexie, heb ik het boekje er vaak nog even bij gepakt, maar zeker ook zo 
vaak aangeraden aan andere ouders als startpunt in hun zoektocht. 
In de afgelopen tien jaar is er enorm veel gebeurd rondom dyslexie. Er is 
veel meer kennis, die door het gebruik van de moderne media steeds beter 
gedeeld kan worden. Ook zijn de ICT-mogelijkheden met grote sprongen 
vooruitgegaan. Wat tien jaar geleden nog ondenkbaar was, is nu gemeen-
goed geworden. Tijd dus voor een herziene versie, die u nu in handen 
heeft.
De redactie heeft op een knappe manier veel relevante nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen rondom dyslexie weten te verwerken. Ondanks al die 
nieuwe informatie is het een handzaam geheel gebleven, waarbij de lezer 
niet verdrinkt in de hoeveelheid informatie.
Professor Ruijssenaars verwoordt de rol van de ouders heel mooi verder-
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op in de tekst: ‘Ouders moeten zichzelf maar beschouwen als een regis-
seur van een toneelstuk: ze hoeven niet per se de deskundigheid van elke 
speler te hebben, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat alle spelers el-
kaar zo goed mogelijk aanvullen.’
Dit boek helpt de ouder om ook daadwerkelijk die regisseur te worden en 
daarbij hun kind op weg te helpen naar een gezonde zelfredzaamheid.

Marieke Maars is initiatiefnemer van Dyslexieplein, een platform van en 
voor dyslecten waarop aan de hand van korte filmpjes zo veel mogelijk 
informatie met elkaar gedeeld kan worden (zie www.dyslexieplein.nl).
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Inleiding

Kinderen met dyslexie hebben een meer of minder hardnekkig probleem 
met lezen en/of spellen. Dat kan ernstige complicaties opleveren bij het 
volgen van onderwijs. Ze worden door de dyslexie belemmerd om opti-
maal van het onderwijs te profiteren. Bovendien brengt dyslexie vaak 
emotionele problemen mee; dyslectische kinderen vertonen vaak onze-
ker en faalangstig gedrag. Ouders en deskundigen hebben jarenlang hun 
best gedaan om beleidsmakers in het onderwijs te overtuigen van het be-
lang van tijdige signalering en een op maat gesneden aanpak waarbij het 
onderwijs samenwerkt met de ouders en zo nodig de behandelaar van het 
kind. Dat heeft in de laatste decennia geleid tot een aantal initiatieven.
Het begon in 1995 met het adviesrapport Dyslexie, Afbakening en behande-
ling van de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad. Sinds 2001 zijn 
er in opdracht van het ministerie van oc&w een aantal protocollen ge-
schreven om leesproblemen en dyslexie in het onderwijs te kunnen sig-
naleren en aanpakken. De protocollen bieden leerkrachten en begeleiders 
een handreiking waarmee ze de leesontwikkeling van een kind op syste-
matische wijze kunnen volgen en stimuleren. Gaan de problemen daar-
mee niet over, dan is verwijzing voor specialistisch onderzoek op zijn 
plaats. Zie bladzijde 159 voor een beschrijving van deze protocollen.
Specialistisch onderzoek is bedoeld om de diagnose dyslexie te stellen (of 
uit te sluiten) en zo nodig een behandelplan op te stellen. De kosten van 
het onderzoek en de daaruit voortvloeiende behandeling werden sinds 
januari 2009 onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzeke-
raar. Vanaf 1 januari 2015 is deze zorg in het kader van de decentralisatie 
bij de gemeenten ondergebracht.
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Om op alle scholen tot een goede aanpak van leesproblemen en registratie 
van signalen van dyslexie te komen, heeft het ministerie van oc&w het 
Masterplan Dyslexie in het leven geroepen. In dit kader kreeg ouderver-
eniging Balans in 2004 de opdracht een Steunpunt Dyslexie voor ouders 
op te zetten en werd de voorloper geschreven van het boek dat u nu in 
handen hebt. Het is bedoeld om het ouders en leerkrachten makkelijker 
te maken om samen te werken als er sprake is van leesproblemen en ge-
dacht wordt aan dyslexie. De informatie in dit boek biedt houvast bij het 
begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. De 
systematische en chronologische opzet sluit aan bij de dagelijkse praktijk 
op scholen, waar de protocollen leesproblemen en dyslexie als leidraad 
worden gebruikt.

U leest in dit boek:
• waar u als ouder op kunt letten als het lezen van uw kind niet wil vlotten 

en u zich zorgen maakt omdat er bijvoorbeeld dyslexie in uw familie 
voorkomt;

• wanneer en hoe de school de leesontwikkeling toetst en wat u daarover 
als ouder met de leerkracht kunt bespreken;

• op welke manier u uw kind thuis kunt ondersteunen en begeleiden;
• wat er komt kijken bij de verwijzing naar een deskundige die een 

diagnose stelt en behandeling adviseert;
• hoe lezen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor kinderen met dyslexie;
• van welke speciale hulpmiddelen en maatregelen uw kind gebruik kan 

maken om leren en lezen te vergemakkelijken;
• ouderervaringen en tips voor een goede communicatie met school.

 
De ouderervaringen in dit boek zijn afkomstig van Joli Luijckx. Zij heeft 
tevens een aantal personen geïnterviewd die allemaal over een zekere des-
kundigheid beschikken, ofwel inzake dyslexie, ofwel inzake communica-
tie tussen ouders en school. Joli Luijckx is redacteur van het blad Balans-
KIDS en werkzaam bij Balans Magazine.
Voor de leestips is dankbaar gebruikgemaakt van de deskundigheid van 
Nanda Geuzebroek, consulente van het Makkelijk Lezen Plein, verbon-
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den aan de Stadsbibliotheek in Haarlem. Verder werkte aan dit boek Ma-
rijse Pel mee, coördinator van het Steunpunt Dyslexie voor ouders.
Om ervoor te zorgen dat kinderen met dyslexie het onderwijs kunnen 
volgen dat aansluit bij hun capaciteiten, zijn vaak veel doorzettingsvermo-
gen en vasthoudendheid nodig. Wij hopen u met dit boek enig houvast te 
bieden bij de ingewikkelde materie rondom leesproblemen en dyslexie. 
Tegelijk willen we meegeven: houd vol bij dyslexie! Veel succes daarmee.

Arga Paternotte, adviseur van Balans, voormalig hoofdredacteur  
Balans Magazine
Nikki Oostewechel, orthopedagoog, werkzaam in het onderwijs

Toelichting bij woorden en begrippen
Elk vak heeft zijn eigen jargon. Helaas ontkomen we er daarom in dit boek niet 
aan om zo nu en dan lastige termen te gebruiken. Bovendien wilden we niet 
alle vaktaal omzeilen, omdat u er als ouders zeker mee geconfronteerd zult 
worden in de contacten met school of behandelaars. Vanaf bladzijde 165 vindt 
u een woorden- en begrippenlijst.
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      1
De rol van ouders

Ouders zijn altijd belangrijk in het leven van hun kinderen, maar als een 
kind problemen heeft bij het leren lezen, is er voor hen een extra taak weg-
gelegd. Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar on-
dermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind wel voldoende intel-
ligent is, maar het technisch lezen niet onder de knie kan krijgen terwijl 
dit proces bij hun klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Lezen en 
spellen kosten kinderen met ernstige leesproblemen en/of dyslexie ook 
nog eens veel extra inspanning. En dan wordt hun vaak grote inzet meest-
al niet eens beloond met een goed resultaat. Daardoor kunnen motivatie-
problemen ontstaan, zodat kinderen gaan weigeren om te blijven oefenen 
met lezen en de achterstand steeds groter wordt.

1.1 Kwetsbaar zelfbeeld
Hoe kwetsbaar het zelfbeeld van kinderen met dyslexie soms is, leerde de 
eerste Jeugdconferentie Dyslexie, in 2008 georganiseerd door Balans en 
ced Groep. Kinderen vertelden elkaar hoe ze zich schaamden voor de pro-
blemen en hoe moeilijk ze het vonden om erover te praten. Verder bleek 
op de conferentie dat kinderen vaak vraagtekens zetten bij de behande-
ling van hun dyslexie. Een enquête onder de deelnemers wees uit dat 
meer dan de helft geen idee heeft waarom ze bepaalde oefeningen moe-
ten doen. Hun ‘gouden tip’ voor behandelaren was dan ook: ‘Maak het 
plan samen met ons.’
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1.2  Ouders zijn belangrijk
Zeker in deze omstandigheden zijn ouders heel belangrijk voor een kind. 
Als er op school problemen ontstaan, zullen zij dat thuis vaak merken aan 
diens gedrag. Soms wordt een kind lastig, soms juist stil en teruggetrok-
ken, soms wil een kind niet meer naar school, en soms ontwikkelt het al-
lerlei lichamelijke klachten en kán het daardoor niet naar school. Het is 
van belang dat ouders deze signalen serieus nemen en ze tijdig met de 
leerkracht bespreken. Samen kunnen ze dan wegen zoeken om het kind 
te helpen.
Ouders zijn ook onmisbaar in de ondersteuning van hun kind. Niet alleen 
om met dyslexie te leren omgaan, door te zetten en met vertrouwen hob-
bels te nemen, maar ook bij het trainen. Er is zelfs een programma ont-
wikkeld voor de preventie van leesproblemen voor kinderen die in groep 
2/3 tot de risicocategorie horen. Kinderen met dyslexie hebben veel extra 
oefening nodig om een minimaal technisch leesniveau te bereiken, een 
niveau waarmee ze verder kunnen komen in het onderwijs. Vanaf groep 
5/6 kan ook worden gedacht aan pre-teaching, wat wil zeggen dat het kind 
de stof (thuis) van tevoren al een keer doorneemt.

1.3  Er vroeg bij zijn
Omdat er op school nu eenmaal veel gelezen moet worden, is het gevolg 
van dyslexie dat kinderen niet optimaal profiteren van het onderwijs, on-
danks hun capaciteiten. Daarom is het belangrijk dat dyslexie zo vroeg 
mogelijk wordt ontdekt. Dat voorkomt namelijk dat het kind een leerach-
terstand oploopt en zijn zelfvertrouwen verliest, en bovendien zijn de her-
senen op de leeftijd waarop een kind het eerste leesonderwijs krijgt nog 
sterk beïnvloedbaar. Er wordt beweerd dat de plasticiteit (veranderbaar-
heid) van de hersenen dan het grootst is. Alles wat later ingehaald moet 
worden, kost extra veel inspanning of is minder goed mogelijk.
Hoe eerder een gerichte aanpak van de lees- en spellingproblemen op 
school kan starten, hoe groter de kans op succes en hoe kleiner het gevaar 
dat een kind onder bijkomende emotionele problemen gaat lijden. Als 
dyslexie niet goed wordt aangepakt, ontstaan vaak gedragsproblemen en 
faalangst. Tegelijk moeten we voorkomen dat te veel kinderen naar speci-
alistische zorg worden doorverwezen; dat is feitelijk alleen nodig voor 
kinderen met een ernstige vorm van dyslexie.
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Tot slot is tijdig beginnen met een gerichte aanpak niet altijd mogelijk, 
omdat er ook kinderen zijn bij wie pas later in de ontwikkeling van het 
leren lezen stagnatie optreedt. Zie verder hoofdstuk 2. 

1.4  Hulpverlener inschakelen
Als de leesproblemen ondanks extra hulp op school blijven bestaan, is het 
de taak van de ouders om hun kind aan te melden voor onderzoek en be-
handeling door een deskundige hulpverlener. De school kan een kind niet 
aanmelden, dat is echt de taak van de ouders. Zij kunnen zelf kiezen naar 
welke hulpverlener hun voorkeur uitgaat. Voor vergoeding van de kosten 
moeten de scholen wel een leerlingdossier aanleveren en zijn ouders 
sinds januari 2015 afhankelijk van de regelingen die hun gemeente hier-
voor heeft opgesteld (zie verder bladzijde 128).

1.5  Afstemming onderwijs/behandeling
Meestal spelen ouders een belangrijke rol bij de afstemming tussen alle 
deskundigen die met het kind werken, zoals leerkracht, remedial teacher 
en behandelaar. Zij zorgen er op die manier voor dat er overeenstemming 
bestaat tussen de adviezen en de strategieën. In principe zou deze rol 
echter samen met de deskundigen vervuld moeten worden, waarbij de 
samenwerking voor zowel school als behandelaar een duidelijke prioriteit 
zou moeten hebben.
Omdat dit helaas nog niet altijd het geval is, zei professor Ruijssenaars 
hierover in een eerdere Balans-uitgave over dyslexie: ‘Ouders moeten 
zichzelf maar beschouwen als een regisseur van een toneelstuk: ze hoe-
ven niet per se de deskundigheid van elke speler te hebben, maar ze kun-
nen er wel voor zorgen dat alle spelers elkaar zo goed mogelijk aanvullen.’

1.6  Thuis praten over dyslexie
Voor een kind dat in groep 3 grote problemen heeft met lezen en/of spel-
len en misschien in groep 4 of later te horen krijgt dat het dyslexie heeft, 
is het schoolleven niet altijd eenvoudig. Het kind zal op een bepaald ge-
bied altijd een uitzondering zijn. Het zal steeds weer meemaken dat lezen 
en spellen, waar andere kinderen geen enkele moeite mee hebben, voor 


