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Informatie over dyslexie 

Met tips voor spreekbeurten en werkstukken  
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Imma Muris MSen, logopedist-dyslexiespecialist 
Logopedie De Springveer te Nuth 

Voorwoord 
Als je dyslexie hebt, wil je er misschien meer over weten. Je kunt veel informatie vinden op het internet, 
maar let goed op: vaak wordt er onzin verteld. 

In deze tekst vind je informatie over dyslexie. Ook vind je hier tips voor het houden van een spreekbeurt. 
Verder staan er links in naar websites. Tot slot is er een overzicht van boeken over dyslexie. 

Voor deze tekst is gebruik gemaakt van de volgende websites:  

 Klokhuis: https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/dyslexie 

 Iwal: http://www.iwal.nl/kinderen/dyslexie/  

 Tom Braams: https://www.braams.nl/voor-kinderen/voor-kinderen/over-dyslexie 

 Het bedrijf Woordhelder: http://www.woordhelder.nl/spreekbeurtpakket  

Inhoud 
Voorwoord .................................................................................................................................................. 1 

Over dyslexie … Een uitleg voor kinderen ..................................................................................................... 3 

Wat betekent: dyslexie?........................................................................................................................... 3 

Over lezen en schrijven ............................................................................................................................ 3 

Hoe komt het dat je dyslectisch bent en gaat het over? ........................................................................... 3 

Hoe merk je dat je dyslectisch bent? .................................................................................................... 3 

Wat gebeurt er als je niets doet?.......................................................................................................... 4 

Wat moet je doen als je dyslectisch bent? ................................................................................................ 4 

Wanneer kun je last hebben van je dyslexie? ........................................................................................... 5 

Informatie over dyslexie voor leerlingen van de basisschool ........................................................................ 6 

Hoe weet je dat je dyslexie hebt? ............................................................................................................. 6 

Wat merk je zelf van dyslexie? ................................................................................................................. 6 

Wat is er aan te doen? ............................................................................................................................. 6 

Lezen, schrijven en dyslexie ......................................................................................................................... 8 

Wat is dyslexie? ....................................................................................................................................... 8 

Het woord 'Dyslexie' ............................................................................................................................ 8 

Vroeger? .............................................................................................................................................. 8 

Hoeveel mensen hebben dyslexie?....................................................................................................... 8 

De een wel en de ander niet? ............................................................................................................... 9 

https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/dyslexie
http://www.iwal.nl/kinderen/dyslexie/
https://www.braams.nl/voor-kinderen/voor-kinderen/over-dyslexie
http://www.woordhelder.nl/spreekbeurtpakket


Logopedie De Springveer Nuth | Voorwoord 2 

 

Wat gebeurt er in onze hersenen als we lezen?........................................................................................ 9 

Dyslexie testen......................................................................................................................................... 9 

Hoe merk je het als je dyslexie hebt? ................................................................................................... 9 

Wanneer onderzoeken? ....................................................................................................................... 9 

Wat is er aan dyslexie te doen? ...............................................................................................................10 

Kom je er zo door de behandeling vanaf? ............................................................................................10 

Dyslexie en muziek..................................................................................................................................10 

Hebben kinderen met dyslexie ook moeite met muziekles? ................................................................10 

Tien tips voor een spreekbeurt of werkstuk over dyslexie ...........................................................................11 

TIP 1 .......................................................................................................................................................11 

TIP 2 .......................................................................................................................................................11 

TIP 3 .......................................................................................................................................................11 

TIP 4 .......................................................................................................................................................11 

TIP 5 .......................................................................................................................................................11 

TIP 6 .......................................................................................................................................................12 

TIP 7 .......................................................................................................................................................12 

TIP 8 .......................................................................................................................................................12 

TIP 9 .......................................................................................................................................................12 

TIP 10......................................................................................................................................................12 

Misverstanden over dyslexie .......................................................................................................................13 

Weetjes over dyslexie .................................................................................................................................14 

Test je kennis over dyslexie .....................................................................................................................14 

Filmpje over dyslexie ..................................................................................................................................14 

Hulpmiddelen via het internet ....................................................................................................................15 

Boeken over dyslexie ..................................................................................................................................16 

 



Logopedie De Springveer Nuth | Over dyslexie … Een uitleg voor kinderen 3 

 

Over dyslexie … Een uitleg voor kinderen 
© Braams, Deventer 2002. Door Carry Molenaar, remedial teacher 

Kun jij het woord tapuurlijk schrijven? 
Kun jij het woord stellenrijk schrijven? 

Deze woorden kun je schrijven, als je:  

 woorden goed kunt horen, 

 de letters kent, 

 de taalregels kent, 

 het woord kunt onthouden, 

 kunt schrijven. 

Dyslexie heeft met al deze dingen te maken.  

Wat betekent: dyslexie? 
Dys betekent: niet op de goede manier 
lexie betekent: met geschreven taal om kunnen gaan. 

Dyslexie betekent dus dat betekent dat het lezen en (of) schrijven moeilijk gaat.  

Over lezen en schrijven 
Het is helemaal niet zo logisch dat de meeste mensen goed leren lezen en spellen. Honderd jaar geleden 
konden veel mensen in Nederland het niet. In sommige arme landen leren veel kinderen helemaal niet 
lezen! 
Praten en luisteren leren peuters bijna vanzelf. Lezen en schrijven leer je niet vanzelf, daar moet je veel 
moeite voor doen… 

Heel veel kinderen leren eerst letters en kleine woordjes in groep 3. Aan het eind van groep 3 kunnen ze 
een boekje lezen. Maar er zijn ook kinderen, waarbij het niet goed gaat. Ergens gaat het fout. Deze 
kinderen lezen heel langzaam. Soms maken ze veel meer fouten bij het lezen. 
Sommige volwassenen hebben nooit goed leren lezen en schrijven. Er zijn veel volwassenen die geen krant 
kunnen lezen of een briefje kunnen schrijven! 

Als een kind niet goed leert lezen en schrijven kan het zijn dat hij of zij dyslexie heeft.  

Hoe komt het dat je dyslectisch bent en gaat het over? 
Dyslexie is vaak erfelijk. Dat betekent dat meer mensen in je familie dyslectisch zijn. Misschien is je vader of 
je moeder dyslectisch. Maar ook je opa of oma, oom of tante, broer en zus kunnen dyslectisch zijn. Je wordt 
er mee geboren! Niemand kan er iets aan doen dat je dyslectisch bent… 

Knappe mensen hebben ontdekt, dat er bij dyslectische mensen in de hersenen iets anders gebeurt dan bij 
mensen die niet dyslectisch zijn. Dat hebben ze gezien op heel speciale foto’s van de hersenen (dat noem je 
een scan). Ook hebben ze kunnen meten dat heel kleine stukjes van de hersenen van dyslectische mensen 
anders werken. 

Het is niet zo dat de hersenen niet goed werken. Alleen het stukje van je hersenen dat voor taal belangrijk 
is, werkt een beetje anders. Dat gaat niet over. Je blijft dyslectisch, je hele leven. 
Maar … je kunt er vaak wel veel aan doen! Je kunt veel leren, waardoor je er niet zo veel last van hoeft te 
hebben. Daarover later meer. 

Hoe merk je dat je dyslectisch bent? 
Je merkt er vaak niets van tot je naar school gaat. Je hebt een goed verstand. Je kunt veel. Op school gaat 
het dan toch niet zo goed als iedereen verwacht. Soms merkt de juf in de kleuterklas al dat een kind een 
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paar dingen erg moeilijk vindt. Rijmen kan moeilijk zijn. Of het onthouden van de namen van de kinderen 
uit je groep. Of het onthouden van de namen van de week. Het onthouden van meer dan één opdracht 
tegelijk. Eigenlijk zou de juf dan al heel erg goed moeten gaan opletten. 

Dan komt een dyslectisch kind in groep drie. Eerst gaat het goed. Maar na een paar weken of maanden 
blijft het kind veel letters fout schrijven. Of het lezen lukt niet goed. 

Het lijkt soms of een dyslectisch kind lui of slordig is. Maar dat is niet zo! Het kind doet juist heel erg zijn 
best. Want het wil juist erg graag goed leren lezen en schrijven! Het lukt alleen niet, terwijl andere kinderen 
het wel kunnen. Dat geeft een heel vervelend gevoel. 

Als het steeds weer niet lukt, is lezen en schrijven niet leuk meer. Het is gewoon rot. En wat gebeurt er als 
je iets niet leuk vindt? Je doet het liever niet meer! Je leest liever geen boek. Je schrijft liever niet. 

De kinderen die lezen en schrijven makkelijk en leuk vinden, doen dat wel. Zij lezen en schrijven vaker. 
Daardoor leren zij het nog beter. Het kind dat dyslexie heeft komt steeds meer achter…  

Wat gebeurt er als je niets doet? 
Je vindt lezen en schrijven niet leuk. Dus doe je het zo min mogelijk. Je bent bang dat het toch niet lukt. 
Bovendien zijn de boekjes ook niet leuk. Want die boekjes met korte zinnetjes zijn gewoon niet spannend. 
Thuis doe je ook liever andere dingen. Lezen doe je alleen maar als het moet… 

Daardoor raak je steeds verder achter. Je kunt dan ook bij rekenen en bij andere vakken vaak de 
opdrachten niet goed begrijpen. 

School wordt daardoor steeds minder leuk. Want het gaat gewoon niet goed.  

Wat moet je doen als je dyslectisch bent? 
Het gaat niet vanzelf, dat is duidelijk. Iemand die verstand heeft van dyslexie kan je helpen. Want de 
meeste kinderen met dyslexie kunnen goed leren lezen en spellen! Je kunt leren lezen en spellen door veel 
te oefenen. Maar het oefenen moet wel zo gebeuren dat het voor jou helpt. Want niemand is hetzelfde. 
Alle dyslectische kinderen zijn weer anders. 

Bij de spelling kun je leren welke taalregels er zijn. Daar kun je mee oefenen. Je moet het stapje voor stapje 
doen en heel, heel vaak. 

Bij het lezen moet je super leuke boekjes uitzoeken! Je vader of moeder mag best een stuk voorlezen. Als je 
het dan hardop naleest, gaat het veel beter! Je weet dan al waar het over gaat. En je hebt de namen en de 
moeilijke woorden al gehoord. 

Het is ook heel erg goed als je vader of moeder je veel voorleest. Uit een heel spannend boek natuurlijk. 
Een boek dat je zelf nog niet goed kunt lezen. Voorlezen is niet kinderachtig, het mag zeker tot aan de 
middelbare school! Je leert er namelijk veel van. Je leert nieuwe woorden (je woordenschat wordt groter). 
Kinderen die veel worden voorgelezen worden zelf ook beter in begrijpend lezen! Dat komt omdat je meer 
lees-ervaring krijgt. Het geeft niets dat het voor-lees-ervaring is… 

Iemand met dyslexie moet veel oefenen. Je moet veel extra werk doen. Het kost veel meer tijd dan bij 
mensen die niet dyslectisch zijn. Tijd waarin je geen leukere dingen kunt doen.  

Als het je lukt om te oefenen… 

als het je lukt om vol te houden… 

als je beter leest… 

als je minder schrijffouten maakt… 

DAN BEN JE EEN KANJER 
(en beslist geen dom en lui kind). 
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Wanneer kun je last hebben van je dyslexie? 
 Mensen begrijpen soms niet waarom jij lezen en schrijven zo moeilijk vindt. Ze vinden dat je beter je 

best moet doen. Je gaat je dan rot voelen. Soms zo rot dat je er buikpijn of hoofdpijn van krijgt. Of je 
kunt niet goed slapen. Daarom is het belangrijk dat heel veel mensen weten wat dyslexie is. Zeker 
juffen en meester, leraren en, als je volwassen bent, je baas. 

 Je leert het lezen en spellen langzamer. 

 Je hebt meer tijd nodig om een tekst te lezen en te onthouden. 

 Doordat je hersenen meer moeten zoeken, is het moeilijker om veel dingen tegelijk te onthouden. Je 
moet meer stap voor stap opdrachten horen en uitvoeren. 

 Omdat je hersenen meer in logische stapjes moeten werken, is het moeilijker ‘stampwerk’ te 
onthouden. Soms zijn dat zijn wel heel veel losse stapjes!! (zoals bij het leren van tafels, het onthouden 
van steden en landen en rivieren, het onthouden van namen van planten). 

 Als er veel geluid om je heen is, worden de klanken niet goed genoeg door de hersenen verwerkt. Je 
verstaat het dan niet goed. 

 Soms duurt het langer voor je de goede woorden gevonden hebt, als je iets wilt vertellen. Dat noemen 
we: woordvindingsproblemen. De ander moet je gewoon tijd geven. 

 Ook rekenen heeft met taal te maken! Dat had je misschien niet gedacht. Maar om te kunnen rekenen 
moet je tegen jezelf kunnen vertellen wat voor som er staat en wat je moet doen. Voor sommige 
mensen met dyslexie is dat heel moeilijk. Het duurt langer voordat ze precies weten welke som er staat 
en wat ze precies moeten doen. Als ze dat weten, gaat het rekenen zelf verder vaak wel erg goed. 

 Omdat het voor dyslectische mensen moeilijk is klanken en letters goed te leren, is het voor hen vaak 
extra moeilijk om een vreemde taal te leren. Het klinkt anders. Er zijn andere regels. En soms zijn er 
zelfs andere letters! (Zoals in het Frans de é, è, e, ai, es, die allemaal met de te maken hebben). 

 De spelling van de Engelse taal is erg ingewikkeld, en je hebt weinig houvast aan spellingregels. Dat 
maakt het voor iemand met dyslexie extra moeilijk. 

 Begrijpend lezen: als je een verhaal leest, kost je dat meer moeite. Je moet het niet alleen goed lezen, 
maar je moet ook nog snappen waar het over gaat. Dat gaat soms niet goed. Dat geldt niet alleen voor 
een verhaal maar ook voor teksten bij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. 

Succes, houd vol, je kunt het! 
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Informatie over dyslexie voor leerlingen van de basisschool 
© Braams, Deventer 2004, door Marjon Leijen, orthopedagoge 

Als je dyslexie hebt, merk je dit vooral als je woorden moet gaan lezen of spellen. Je vindt het moeilijk om 
iets te lezen als er veel letters in een woord staan; hoe spreek je deze letter uit, welke letter komt na welke 
letter en wat is dan het hele woord. Je hoofd werkt net als een computer. Soms werkt een computer niet 
goed, het gaat dan niet snel of er raakt iets weg. Zo gaat dat ook in je hoofd als je dyslexie hebt. Je kunt niet 
snel iets onthouden; een rijm, een woord of tekst maar ook een som kan daardoor moeilijk zijn. Soms vind 
je het lastig als je iets moet zeggen. Je weet dan niet zo gauw een goed woord er voor. 

Je merkt dit dus met leren op school. Maar je kunt heel goed zijn in andere dingen. Je kunt soms goed 
zingen (al heb je soms wel moeite om de tekst te onthouden), of tekenen, of spelen met vriendjes.  

Hoe weet je dat je dyslexie hebt? 
Vaak merk je zelf in groep 3 dat je niet zo snel leert lezen als de anderen. Ook je ouders merken dan vaak al 
iets. De school kijkt eerst zelf of er iets met je aan de hand is. Soms duurt het lang voor er iets gemerkt 
wordt, dan ben je vaak erg slim en hebt zelf hulpmiddeltjes gebruikt om dingen te leren. Maar vaak valt het 
op dat je lagere cijfers haalt dan men had verwacht. 

Als er een idee is dat je dyslexie zou kunnen hebben, kan er een onderzoek gedaan worden. Dit gebeurt 
door een psycholoog of orthopedagoog. Die kijkt dan naar het lezen en spellen maar test ook andere 
dingen; hoe slim je bent, hoe goed je geheugen werkt, of je snel plaatjes kunt benoemen, enz. Er wordt dan 
bepaald of je dyslexie hebt en wat er aan te doen is.  

Wat merk je zelf van dyslexie? 
Je kunt moeilijk leren lezen. Het duurt langer dan bij een ander kind voor je een AVI niveau hoger komt. 
Lange woorden of woorden met veel medeklinkers zijn moeilijk. Dit komt door iets in je hoofd, dat niet 
goed werkt. Je kunt er zelf dus niets aan doen en je bent ook niet dom. 

Dat “iets” in je hoofd maakt dat een klank en een letter voor jou niet snel bij elkaar hoort. Je moet het heel 
vaak herhalen voor je het weet. Als je een woord leest, moet je letter voor letter bekijken en er de goede 
klank bij zoeken. Als je weet dat dit klank zoeken al moeilijk is en je ook niet zo goed onthoudt, snap je 
waarom lezen langzaam gaat. Ook bij schrijven moet je klank voor klank werken en er dan de goede letter 
bij zoeken. Dan moet je ook nog regels kennen om het goed te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld waarom zeg 
je een aa en schrijf je a in ramen? Een dictee is dus een hele klus. En vaak krijg je in de klas maar kort de tijd 
om iets op te schrijven. 

Ook met een som kun je moeite hebben. Je onthoudt niet meteen dat 3 + 7 = 10. De meeste kinderen 
weten dit na het een paar keer gezien te hebben. Een kind met dyslexie moet dit veel vaker zien voor hij of 
zij het weet. Als je een ‘boven de 10′ som moet doen, wordt het nog lastiger. Je moet dan ook nog een 
tussenstap onthouden om tot de uitkomst te komen. En je kunt niet goed onthouden! 

Soms merk je dyslexie ook als je iets moet vertellen. Je komt moeilijk op het goede woord. Of je bent 
ineens vergeten wat je al gezegd had of wat je nog wilde zeggen. Je kunt dan van te voren vast wat 
woorden opschrijven om de tekst vast te houden. 

Je kunt er in de klas last van hebben als er veel mensen geluid maken. Je kunt dan minder goed luisteren 
naar de juf of meester als die iets uitlegt. Wat de juf of meester zegt, wil je dan wel horen maar het lijkt of 
je dit niet goed lukt. De geluiden gaan door elkaar heen klinken. 

Wat is er aan te doen? 
Je kunt voor in de klas gaan zitten om beter te kunnen luisteren naar de juf of meester. Je bent dan niet zo 
snel afgeleid. Je kunt dan ook snel de leerkracht een sein geven als je iets niet snapt. 

Je moet van jezelf weten dat je vaak moet herhalen om iets te leren en dat je niet dom bent daardoor. 
Rustig blijven en vaak doen, dan komt het heus wel. 
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Als je veel moeite hebt met lezen en spellen kun je een behandeling krijgen om het lezen en spellen beter 
te leren. Je gaat dan stap voor stap de klank aan de letter(s) verbinden en dit inoefenen. Je leert niet het a, 
b, c,.. als letters, maar je leert een aantal klanken en welke letters daarbij horen. (bijvoorbeeld , , ) 
Langzaam ga je steeds meer woorden leren kennen en regels leren om ze goed te schrijven. Ook met lezen 
helpt dit. Je moet wel veel lezen om het goed te leren. 

‘Anders lezen’ van de blindenbibliotheek is een manier om het lezen makkelijker te maken. Je leest dan zelf 
in het boek maar tegelijk wordt het voorgelezen. Je hoort dan iemand op een cd die voorleest wat er staat, 
zodat je wel leest maar het niet helemaal zelf hoeft te doen. Natuurlijk kun je ook je ouders voor laten 
lezen. Als je hetzelfde stukje dan nog eens leest, gaat het vaak beter omdat je al een beetje weet waar het 
over gaat. Met je ouders kun je ook om de beurt een zin of een stukje lezen. 
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Lezen, schrijven en dyslexie 
Informatie gevonden op de website van het Klokhuis. 

Zonder erbij stil te staan ben je op een dag eigenlijk heel veel met lezen en schrijven bezig. Eigenlijk is het 
ongelooflijk knap dat we dat kunnen…dat we symbolen (A,B,C etc.) koppelen aan klanken en daarmee 
woorden vormen en die taal voor van alles gebruiken. 

Geschreven taal is namelijk heel ingewikkeld! Het duurt ook wel even voor je goed kunt lezen en schrijven: 
op school voor een gemiddeld kind zo’n 6 jaar (je begint in groep 3 en in groep 8 ben je meestal wel 
vloeiend in lezen als het goed is..). Omdat iedereen om ons heen oefent met lezen, merken we nauwelijks 
wat voor topprestatie we eigenlijk leveren. Als je alle tijd die je gebruikt om te oefenen met lezen zou 
gebruiken om te oefenen met pianospelen, tennissen of schaken, dan zou het pas opvallen. 

Kortom, we vragen dus heel veel van kinderen als we hen leren lezen. Soms lukt het niet om het tempo in 
de klas bij te houden, dan loop je achterstand op. Het kan dan zijn dat je last van dyslexie hebt: zoals 
ongeveer 5 % van de bevolking. Niet alleen kinderen hebben dyslexie maar ook volwassenen! 

Wat is dyslexie? 
Dyslexie is een stoornis in het 
leren lezen en spellen. Het 
betekent letterlijk: niet goed 
kunnen lezen. Je hebt dyslexie als 
het moeite kost koppelingen 
tussen klanken en letters te leren 
en het leren lezen en spellen daardoor moeizaam verloopt. Het kost iedereen moeite om goed te leren 
lezen maar op een gegeven moment gaat het automatisch. Als je dan naar een woord kijkt, zie je wat er 
staat…of je nu wil of niet. Bij iemand met dyslexie gebeurt dat niet automatisch! 

Kinderen die last hebben van dyslexie blijven woorden veel langer letter voor letter lezen en kunnen die 
letters dan moeilijker tot een woord samenvoegen. Ze worstelen dan vaak met bepaalde klanken en lezen 
daardoor woorden soms verkeerd. Leraren zeggen dan: kijk goed wat er staat! Dat slaat nergens op. Er is 
niks mis met de ogen! Omdat het lezen zo moeizaam gaat is het ook moeilijk te begrijpen wat er precies 
staat! 

Om echt begrijpend te leren lezen is het noodzakelijk dat het spellende lezen zich ontwikkelt tot vloeiend 
lezen. Dat het als vanzelf gaat op een gegeven moment… Als je dyslexie hebt, heb je dus moeite om 
geschreven woorden om te zetten naar gesproken woorden en andersom. 

Het woord 'Dyslexie' 
Het woord dyslexie bestaat ook nog helemaal niet zo heel erg lang, 150 jaar. Het komt uit het Grieks (dys = 
beperkt en lexis=woord) en betekent: beperkt lezen. De Duitse taaldeskundige Rudolf Berlin bedacht in 
1887 de term dyslexie. 

Vroeger? 
Eigenlijk zijn lezen en schrijven niet echt “natuurlijk”: als je het niet kunt in de vrije natuur kun je toch prima 
overleven. Vroeger voordat het schrift bestond, had men dus ook totaal geen last van dingen als…dyslexie! 

Maar in deze maatschappij en met het tempo waarin we nu leven is goed kunnen lezen en schrijven 
noodzakelijk… 

Hoeveel mensen hebben dyslexie? 
In Nederland hebben ongeveer 5 op de 100 mensen dyslexie. Dat is niet overal hetzelfde: het hangt van de 
taal af: in Finland bijvoorbeeld zijn er veel minder mensen met dyslexie (Fins is makkelijk te lezen en te 
schrijven, omdat heel duidelijk is welke klanken bij welke letters horen) dan bijvoorbeeld in Engeland (want 
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Engels heeft een moeilijk schrift waarin je niet makkelijk kunt weten welke klanken en letters bij elkaar 
horen). Nederland zit er qua moeilijkheid een beetje tussenin…  

De een wel en de ander niet? 
Je ziet het niet aan de buitenkant of iemand dyslexie heeft. Waarom heeft het ene kind dyslexie en het 
andere kind niet? Daar kun je dus niks aan doen! Het heeft namelijk te maken met wat je hersenen doen. Je 
wordt ermee geboren. In veel gevallen is het erfelijk. Je ouders bepalen dan eigenlijk of je er last van krijgt. 

Wat gebeurt er in onze hersenen als we lezen? 
Onze hersenen bestaan uit twee helften die 
samenwerken, maar die ook allebei een beetje een eigen 
taak hebben. Het herkennen van gezichten doen we 
bijvoorbeeld met onze rechterhelft, terwijl de meeste 
dingen die met taal te maken hebben door onze 
linkerhelft worden geregeld. Bij het leren lezen gebeurt 
er ook van alles in de hersenen. Het is vooral onze 
linkerhersenhelft die daarbij het werk doet. 

Als we naar de letters kijken die we geleerd hebben, 
herkennen onze hersenen de klanken die daarbij horen. 
Door de klanken juist te combineren weten we welke 
woorden er staan. Als we woorden en delen van woorden vaak 
genoeg ontcijferen, kunnen we ze opbergen in een plek achterin 
onze hersenen. Je kunt dat zien als een soort van bibliotheek van 
woorden die we snel kunnen herkennen. 

Hoe meer we oefenen, hoe groter onze bibliotheek wordt. Hoe 
groter onze bibliotheek, hoe vloeiender we kunnen lezen. 
Doordat iets in de structuur van de hersenen bij kinderen met 
dyslexie anders is, hebben zij moeite met het ontcijferen van 
woorden. Hierdoor groeit hun woordenbibliotheek veel minder 
snel en lukt het dus ook minder goed om vloeiend te lezen. 

Dyslexie testen 
Als je denkt dat je dyslexie hebt, is het handig om het zeker te weten. 

Hoe merk je het als je dyslexie hebt? 
Kinderen met dyslexie vallen meestal op doordat zij op school steeds meer gaan achterlopen met lezen en 
schrijven. Eerst gaat school dan uitzoeken of ze je met extra les bij kunnen spijkeren. Als dat niet genoeg is, 
dan kun je laten onderzoeken of je last van dyslexie hebt. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook meer 
moeite met het leren van rijtjes, zoals de tafels bij het rekenen en de volgorde van de dagen van de week of 
van de maanden van het jaar. Als één van je ouders of broers of zussen last heeft van dyslexie, dan is de 
kans dat jij dyslexie hebt ook groter. Iedereen kan dyslexie hebben, het staat los van iemands intelligentie. 
Dyslexie wil dus zeker NIET zeggen dat je DOM bent! 

Wanneer onderzoeken? 
Wanneer de juf of meester merkt dat je met lezen en schrijven minder makkelijk mee kunt komen met de 
rest van de klas, kan deze je doorverwijzen naar een deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog of 
orthopedagoog. Er zijn overal in het land instituten waar ze kunnen onderzoeken of kinderen (en/of 
volwassenen!) dyslexie hebben. De deskundige doet daarvoor een aantal tests: dat heet diagnose stellen. 
Met de uitslagen van de tests wordt dan gekeken of er sprake is van dyslexie of dat de achterstanden door 
iets anders komen. Dit wordt allemaal opgeschreven in een verslag (soort rapport). 
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Wat is er aan dyslexie te doen? 
Dyslexie gaat niet vanzelf over! Maar je kunt veel doen om het probleem zo klein mogelijk te maken. De 
meeste kinderen bij wie de diagnose dyslexie wordt gesteld, krijgen dyslexiebehandeling bij een dyslexie-
instituut. Hier krijgen kinderen wekelijks 45 minuten behandeling buiten school van een deskundige. Ook 
moeten ze meestal drie keer in de week thuis oefenen. Behandeling duurt vaak wel anderhalf tot twee jaar. 
Tijdens de behandeling leer je weer helemaal vanaf het begin hoe je gesproken taal omzet naar geschreven 
taal, of je nu in groep 5 zit of op de middelbare school. Je oefent heel veel met het sterker maken van de 
koppelingen tussen letters en klanken en leert ook alle regels die je moet kennen om woorden vloeiend te 
kunnen lezen. Bijna alle oefeningen worden met behulp van de computer gedaan. 

Kom je er zo door de behandeling vanaf? 
Er is helaas geen pil of ander middel waarmee je dyslexie kunt 
genezen. Maar gelukkig kunnen de meeste kinderen met dyslexie 
met deskundige hulp en door hard werken toch grotendeels hun 
achterstanden inhalen, waardoor ze in het dagelijks leven veel 
minder last hebben van hun lees- en spellingproblemen.  

Vroeger kon men weinig doen voor mensen met dyslexie. Veel van 
hen moesten een beroep kiezen waarbij lezen en schrijven minder 
belangrijk is. Tegenwoordig is dat anders! Er is nu veel over 
dyslexie bekend en er is speciale behandeling. En als je na het 
volgen van behandeling toch nog wat langzamer leest dan zijn er 
ook nog apparaten te koop die teksten voor ons kunnen 
voorlezen. Met de juiste hulp en inzet kunnen de meeste kinderen 
met dyslexie dan ook zelf kiezen wat ze willen worden en waarvoor ze dus gaan leren. Zo zijn er genoeg 
schrijvers die de mooiste verhalen en gedichten schrijven, maar die tegelijkertijd ook last hebben van 
dyslexie.  

Ook al is dyslexiebehandeling vandaag de dag veel beter dan vroeger, het is niet zo dat iedereen ermee 
geholpen kan worden. Sommige kinderen blijven ook na behandeling nog zeer ernstige lees- en 
spellingproblemen houden. Zij kunnen alleen nog leren op school door met apparaten te werken die hen 
helpen bij het lezen en spellen. Wetenschappers over de hele wereld zijn iedere dag op zoek naar nieuwe 
manieren om ook deze kinderen in de toekomst beter te kunnen helpen.  

Dyslexie en muziek 
Soms wordt gedacht dat mensen door hun dyslexie ook minder muzikaal zijn. Maar eigenlijk is daar geen 
bewijs voor! 

Hebben kinderen met dyslexie ook moeite met muziekles? 
Sommige mensen zijn muzikaal en 
anderen minder, of je nu last van 
dyslexie hebt of niet. Er wordt zelfs 
wel eens beweerd dat de beroemde 
componist Ludwig van Beethoven ook 
last van dyslexie had. Wel vinden 

mensen met dyslexie het vaak lastiger om noten te leren lezen. Dat komt omdat noten ook aan klanken uit 
de gesproken taal worden gekoppeld, zoals do, re, mi, enz. of A, B en C, enz, en mensen met dyslexie daar 
moeite mee hebben. Kortom: de muziekles kan moeilijker zijn, maar dat hoeft dan niets met muzikaliteit te 
maken te hebben! 
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Tien tips voor een spreekbeurt of werkstuk over dyslexie 
Als je zelf dyslexie hebt, kan het een goed idee zijn om er een spreekbeurt over te houden. Zo kun je al je 
klasgenoten in één keer laten weten dat je het hebt. Ze begrijpen dan ook beter wat het is. Je kunt er ook 
een werkstuk over maken. In dit artikel vind je informatie over het houden van een spreekbeurt of over het 
maken van een werkstuk over dyslexie.  

De tips die nu volgen, kun je terugvinden op de website van Iwal. 

TIP 1 
Het is leuk om persoonlijke ervaringen in een spreekbeurt of werkstuk te verwerken. Klasgenoten kunnen 
zich hierdoor makkelijker inleven. 

TIP 2 
Op Internet is heel veel informatie te vinden. Helaas valt er ook een hoop onzin te lezen over dyslexie. Het 
is moeilijk te weten welke informatie nu betrouwbaar is en welke niet. Als op een website wordt 
aangegeven waar informatie vandaan komt, dan is dat in ieder geval een goed teken. Let er ook op dat de 
informatie die je gebruikt niet te oud is, want ook in de afgelopen jaren is men nog veel te weten gekomen 
over dyslexie. Betrouwbare informatie vind je in ieder geval op de website van het IWAL en van Het 
Klokhuis. Je kunt op het internet de volgende teksten vinden (vraag ernaar als je ze wil hebben): 

 Dyslexie - Informatie bij het maken van een spreekbeurt. Hier kun je meer lezen over dyslexie. 

 Dyslexie - Hoe bouw ik mijn spreekbeurt op? Hier vind je hoe je een leuk en duidelijk verhaal kunt 
vertellen. 

 Dyslexie - Spreekbeurtpakket Alles wat je wilt weten over dyslexie. Hier vind je informatie en ideeën. 

TIP 3 
Vertel dat we het woord 'dyslexie' geleend hebben uit de Griekse taal en dat het letterlijk betekent 'niet 
goed in woorden' (dys=niet goed / lexis=woorden). Dat is eigenlijk een beetje misleidend, want mensen 
met dyslexie hoeven helemaal geen problemen met woorden te hebben. Pas als woorden gelezen of 
geschreven moeten worden, dan is het vaak een probleem. 

TIP 4 
Je kunt je spreekbeurt leuker maken door een kort dictee af te nemen bij je klasgenoten, met daarin 
woorden die voor iedereen moeilijk te schrijven zijn (zoals misschien en wanneer of zelfs eczeem, 
sperzieboon en onmiddellijk). Je klasgenoten kunnen dan ervaren hoeveel inspanning het schrijven kost als 
je voortdurend onzeker bent over de spelling. Ook kun je je klasgenoten of zelfs de juf of meester woorden 
laten lezen die iedereen lastig vindt om te lezen. 

Voorbeelden van dit soort woorden zijn: 

 koebel 

 bommelding 

 galagewaad 

 tandemail 

Vooral als je mensen vraagt deze woorden zo snel mogelijk te lezen, is de kans op fouten groot. Bij het 
laatste woord zeggen mensen vaak ‘tandemeel’, terwijl het woord eigenlijk moet worden uitgesproken als 
‘tant-eemaj’ (dat is een laagje om je tanden te beschermen). 

TIP 5 
Maak een quiz waarbij je klasgenoten steeds moeten zeggen of een uitspraak waar is of onwaar. Je kunt 
daarbij de rubrieken Misverstanden en Wist u dat… van de website Dyslexiewegwijzer te gebruiken: 

 kijk voor misverstanden in het hoofdstuk Misverstanden over dyslexie; 

 kijk voor weetjes in het hoofdstuk Weetjes over dyslexie. 
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Je kunt eventueel ook onderstaande uitspraken gebruiken: 

 Mensen met dyslexie hebben soms moeite met netjes schrijven (klopt) 

 Dyslexie is te genezen met een pil (is onjuist) 

 Als je dyslexie hebt, zegt dat niets over hoe dom of slim je bent (klopt) 

 Als je dyslexie hebt, is er iets mis met je ogen (is onjuist) 

 Dyslexie betekent ‘beperkt lezen’ (klopt) 

 Dyslexie is een gave (is onjuist) 

 Dyslexie is een probleem met het leren koppelen van klanken en tekens (klopt) 

 Mensen met dyslexie zijn beelddenkers (is onjuist) 

 Het woord dyslexie komt uit het Chinees (is onjuist) 

 Mensen met dyslexie hebben soms moeite met het leren van rekentafels (klopt) 

TIP 6 
Het is altijd interessant om een opsomming te geven van beroemde mensen met dyslexie, zoals: 

 Leonardo Da Vinci 

 Mozart, Einstein 

 Walt Disney 

 Pablo Picasso 

 Tom Cruise 

 Will Smith 

 Prins William 

 Whoopi Goldberg 

 kinderboekenschrijver Jacques Vriens 

Als je in Google 'beroemde dyslectici' intikt, vind je er nog veel meer. Je kunt ook foto's van deze mensen in 
je PowerPoint plakken. 

TIP 7 
Op internet is het makkelijk om plaatjes te vinden voor je werkstuk. Zo kun je bijvoorbeeld afbeeldingen 
zoeken met zoekmachines, zoals Google, maar kun je ook kijken op fotowebsites, zoals Flickr. Gebruik naast 
de zoekterm “dyslexie” ook de zoektermen “lezen” en “schrijven”. Met de Engelse zoektermen “dyslexia”, 
“reading” en “writing” vind je waarschijnlijk nog meer plaatjes. 

TIP 8 
Voor je werkstuk kan het interessant zijn om iemand te interviewen die veel van dyslexie weet. Als je zelf 
geholpen wordt voor je dyslexie, dan ken je waarschijnlijk al zo iemand. 

TIP 9 
Sommige van je klasgenoten kennen misschien ook de term 'woordblindheid'. Je kunt vertellen dat men 
dyslexie vroeger zo noemde, omdat men dacht dat het kwam door een probleem met de ogen. Nu wordt 
de term 'woordblindheid' eigenlijk niet meer gebruikt, omdat men nu weet dat dyslexie een taalprobleem 
is en dus niet iets aan de ogen. 

TIP 10 
Vertel iets over hulpmiddelen die mensen met leesproblemen kunnen gebruiken. Als er een computer in 
het klaslokaal is of je hebt een laptop, dan is het leuk om zo een programmaatje te laten zien. Bijvoorbeeld 
een programma dat stukjes tekst voorleest (ook zinnen die je zelf schrijft). Verschillende programma’s kun 
je gratis downloaden op internet. In de rubriek Gratis hulpmiddelen vind je een overzicht: kijk op 
Dyslexiewegwijzer: gratis hulpmiddelen. Ook staan er veel filmpjes van hulpmiddelen op www.youtube.nl. 

http://www.dyslexiewegwijzer.nl/cms/Internet.html
http://www.youtube.nl/
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Misverstanden over dyslexie 
Helaas bestaan er veel misverstanden over dyslexie. Hieronder een opsomming van misverstanden en de 
uitleg daarbij. Kijk voor het bestand op Dyslexiewegwijzer: Misverstanden over dyslexie. 

Dyslexie gaat vanzelf over als je ouder wordt 
Helaas zijn er veel volwassenen die het tegendeel bewijzen. Iets in de aanleg maakt dat dyslectici moeite 
hebben met het leren lezen en spellen, ook wanneer zij net zoveel onderwijs krijgen als anderen. 
Gespecialiseerde hulp is dan ook noodzakelijk. 

Dyslexie gaat over als je maar veel oefent 
Veel oefening en leeservaring is een noodzakelijke voorwaarde om de lees- en spellingvaardigheid op een 
functioneel niveau te krijgen. Dat geldt voor normale lezers en ook voor dyslectici. Veel oefening blijkt 
echter niet een voldoende voorwaarde. Onderzoek heeft aangetoond dat het vooral gaat om hoe de 
oefentijd wordt benut. Mensen met dyslexie dienen op een andere manier les te krijgen, dan normale 
lezers. Anders kun je nog zoveel oefenen, maar heeft het simpelweg weinig zin.  

Je kunt aan het soort spelfouten zien of iemand dyslectisch is 
Het zou mooi zijn als je aan het type fouten zou kunnen zien of iemand dyslectisch is. Uitgebreid 
diagnostisch onderzoek zou dan misschien niet nodig zijn. Helaas blijkt ook dit een misverstand. Uit 
onderzoek blijkt dat dyslectici dezelfde fouten maken als niet-dyslectici. Het enige verschil is dat dyslectici 
veel meer fouten maken. 

Dyslexie is een gave 
Het idee dat dyslexie een gave zou zijn, is vooral gevoed door het boek "De gave van dyslexie" van Davis. 
Natuurlijk is het een aantrekkelijke gedachte dat veel genieën hun succes te danken hebben aan dyslexie. 
De realiteit is echter dat de ervaring van heel veel mensen met dyslexie anders is. Of je succesvol bent is 
gelukkig niet alleen afhankelijk van je lees- en spellingvaardigheid en dyslexie zegt niets over je 
acteervermogen, lenigheid, intelligentie, muzikaliteit en creativiteit. Er zijn dus genoeg acteurs, topsporters, 
wetenschappers, musici en schrijvers die dyslectisch zijn. Dit neemt niet weg dat er ook veel mensen zijn 
die als gevolg van hun dyslexie hun idealen niet volledig hebben kunnen verwezelijken. Deze mensen 
verdienen het dat hun belemmering serieus genomen wordt. 

In China is geen dyslexie, omdat ieder teken voor een woord staat 
Er bestaat geen land in de wereld waar geen dyslexie is. Het is wel zo dat het percentage mensen dat last 
heeft van dyslexie sterk kan variëren van land tot land. Zo zijn er in Engeland bijvoorbeeld veel meer 
mensen met lees- en spellingproblemen dan in Spanje. Dit komt doordat de relatie tussen klanken en 
tekens in het Engelse schrift veel ingewikkelder is dan in het Spaanse schrift. Ook in landen waar schriften 
veel minder op klanken zijn gebaseerd, zoals in China, komt dyslexie voor. De hersenmechanismen die 
nodig zijn voor het leren van logografische en alfabetische schriften, overlappen gedeeltelijk met elkaar. 
Het percentage dyslectici in China ligt ongeveer op 1%. 

Dyslexie kun je genezen met visolie 
Er bestaat helaas geen vorm van medicatie die dyslexie kan genezen. Als je dyslectisch bent, betekent dat 
niet dat je ongezond bent en dat je dit met medicatie zou kunnen herstellen. Er is immers sprake van een 
lichte afwijking van de taalgebieden in de hersenen. Alleen van behandeling met een sterk talige inhoud is 
aangetoond dat zij effectief is. 

http://www.dyslexiewegwijzer.nl/cms/misverstanden.html
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Weetjes over dyslexie 
Wist je dat… 

 Het woord “dyslexie” komt uit het Grieks en is een samenstelling van de woorden δυς dys ("beperkt") 
en λέξις lexis ("woord/spreken"). 

 Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis. 

 Onderzoek wijst uit dat bij ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking 
sprake is van ernstige dyslexie, dat zijn zo’n 600.000 mensen. 

 Jaarlijks stromen naar schatting 200.000 leerplichtige kinderen het onderwijs in. Dit betekent dat 
jaarlijks ten minste 7200 kinderen met ernstige dyslexie professionele begeleiding nodig hebben. 

 Internationaal liggen schattingen ten aanzien van de prevalentie van dyslexie 
meestal tussen 3% en 10% van de bevolking. 

 Dyslexie komt niet alleen bij kinderen voor, maar ook bij volwassenen. 

 Dyslexie komt anderhalf keer vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. 

 Dyslexie komt zowel voor in talen met alfabetische schriften als in talen met logografische schriften, 
dus ook in China. 

 Dyslexie heeft een sterke erfelijke basis. 

 Tussen de 23% en 65% van de kinderen van dyslectische ouders is dyslectisch. 

 Ongeveer 40% van de broertjes en zusjes van dyslectici is ook dyslectisch. 

 De kans dat een dyslectisch kind een dyslectische ouder heeft is ongeveer 60%. 

 Dyslexiebehandeling op basis van medicatie, diëten, bewegingsoefeningen (sensomotorische therapie), 
speciale brillen, lichtflitsen en beelddenken wordt sterk afgeraden door deskundigen (zie bijvoorbeeld 
het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van Wentink en Verhoeven). 

Kijk ook op Dyslexiewegwijzer: wist u dat.... 

Test je kennis over dyslexie 
Op de website van Tom Braams staat een quiz over dyslexie. Je kunt die hier invullen: 

Test je kennis over dyslexie. 

Filmpje over dyslexie 
Het Klokhuis heeft een leuk filmpje over dyslexie. Verschillende kinderen die bij het IWAL in behandeling 
zijn, hebben een bijdrage geleverd aan het programma. Medewerkers van de wetenschappelijke afdeling 
van het IWAL hebben hier ook aan meegewerkt. Zij mochten meedenken over de inhoud van de aflevering 
en hebben gecontroleerd of alle feiten kloppen. 

Kijk voor informatie en voor een filmpje op de site van Het Klokhuis. Het filmpje staat ook op youtube.  

 

file:///D:/Data/Documents/Lezen%20en%20spelling/Informatie/DyslexiebehandelingTomBraams.pdf
https://www.braams.nl/voor-kinderen/voor-kinderen/test-je-kennis-over-dyslexie
https://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/dyslexie
https://www.youtube.com/watch?v=a5pGC8V_9Ow
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Hulpmiddelen via het internet 
Kijk op http://www.dyslexiewegwijzer.nl/cms/Internet.html. Daar vind je een overzicht van hulpmiddelen. 
Via internet zijn de volgende gratis hulpmiddelen verkrijgbaar: 

 Om luisterboeken in Daisy-formaat af te spelen kunt u downloaden  

o TPB-reader (zie http://www.obeindhoven.nl/www/jeugd/dyslexie/daisyhandleiding.htm) 

o DAISY-leser (zie http://www.daisyleser.de/) 

 Het programma DeskBot leest tekst voor die op het klembord is geplaatst. Kijk op 
http://www.bellcraft.com/deskbot/ 
Het programma ReadPlease doet dit ook, maar de gratis versie heeft alleen een Engelse stem. Kijk 
op http://www.readplease.com/english/readplease.php. 

 Het programma LetMeType voorspelt telkens welk woord je wilt gaan typen. Kijk op 
http://www.clasohm.com/lmt/en/. 

 Overhoorprogramma's helpen bij het in het geheugen stampen van woordenlijsten, bijvoorbeeld bij 
de vreemde talen. De volgende programma's zijn gratis verkrijgbaar: 

o Teach2000 (zie http://www.teach2000.nl/). 

o WRTS (zie http://www.wrts.nl/). 

o Overhoor (zie http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html). 

o Vocabularium (zie http://www.stilus.nl/vocabularium/, voor Grieks en Latijn).  

http://www.teach2000.nl/
http://www.wrts.nl/
http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html
http://www.stilus.nl/vocabularium/
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Boeken over dyslexie 
Hieronder staan een aantal boeken die over dyslexie gaan. Zie ook de website 
http://dyslexie-advies.nl/kinderen/spreekbeurt/ 

 

Titel: Ik heb dyslexie, nou en! Ik zal je versteld doen staan 
Schrijver: Ilonka de Groot 
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum 
ISBN: 9789031361496 
Voor: 7 t/m 9 jaar en ouders/verzorgers 

Samenvatting: Waarom lukt het soms niet om goed te leren lezen? Via 
verschillende kinderen wordt uitgelegd wat dyslexie is. Prentenboek met 
kleurentekeningen en tips voor opvoeders. 

 

Titel: De dyslexie survival gids 
Schrijvers: Annemarie de Bondt en Luc Descamps 
Uitgever: schoolsupport (www.schoolsupport.nl) 
ISBN: 9789059325166 
Voor: 8-14 jaar 

Samenvatting: In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je 
hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken, hoe 
je ook op school het best kunt geholpen worden, 
welke bekende mensen ook dyslexie hebben, het 
verhaal van een lotgenootje en een mama, grappige 
mopjes en nog veel meer. 

 

Titel: Ik ben dyslectisch 
Schrijver: Daphne Jansen Adriaans 
Uitgever: Boom 
ISBN: 9789085065821 
Voor: 9 tot 19 jaar 

Samenvatting: Dyslectische kinderen van verschillende leeftijd vertellen hun 
verhaal en geven tips voor hun omgeving en andere mensen met dyslexie. 

 

Titel: Schrijven met dyslexie 
Schrijver: Léon Biezeman 
Uitgever: Cyclus 
ISBN: 9789085750406 
Voor: 10 t/m 14 jaar 

Samenvatting: In dit boek staan verhalen, gedichten en brieven die geschreven 
zijn door kinderen van 8 tot 16 jaar met dyslexie. 

http://www.schoolsupport.nl/

