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Voorwoord

Dit boek wil een handreiking bieden voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen 
en jeugdigen met dyslexie. Allereerst wordt aandacht besteed aan de defi nitie en 
afgrenzing van leesproblemen en dyslexie. Daarbij rijst ook de vraag in welk op-
zicht leesproblemen onderscheidend zijn van taalleerproblemen in algemene zin. 
Vervolgens komen de onderkenning en de aanpak van dyslexie aan bod, waarbij 
twee fasen zijn te onderscheiden. De eerste fase richt zich op de signalering van 
leesproblemen en het in gang zetten van interventies om die problemen het hoofd 
te bieden binnen het onderwijs. In geval van hardnekkige problemen wordt in 
een tweede fase de gezondheidszorg ingeschakeld, waarbij men zich richt op de 
diagnose van dyslexie en op een daaruit voortvloeiend plan voor behandeling 
en eventueel facilitering. Een planmatige aanpak van activiteiten die binnen het 
kader van het onderwijs en de gezondheidszorg dienen te worden ondernomen, 
is van vitaal belang. In alle fasen dient kwaliteitszorg te worden geboden met 
leerlingen en hun ouders als aangrijpingspunt. In dat licht wil dit boek een ope-
rationeel kader bieden voor optimale processen en producten ten aanzien van de 
signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Deze publicatie is ontstaan uit lezingen die gehouden zijn op het veertiende 
congres van de SDN – Stichting Dyslexie Nederland, op 28 november 2008 in 
Nieuwegein. De centrale vraag binnen deze conferentie was wat de betekenis is 
van optimale dyslexiezorg binnen het kader van onderwijs en zorg ontwikkelde 
protocollen. De lezingen zijn vervolgens in 2009 omgewerkt tot boekhoofdstuk-
ken die door ondergetekenden zijn geredigeerd. Mede namens de SDN danken 
de redacteuren de auteurs voor hun geleverde bijdragen en Garant-Uitgevers voor 
de bereidwilligheid tot uitgave ervan.

Ludo Verhoeven, Frank Wijnen, Kees van den Bos & Ria Kleijnen



8   



   9

HOOFDSTUK 1
Inleiding

Ludo Verhoeven & Frank Wijnen

Thomas was als kleuter gek op voorlezen. Thuis sleepte hij prentenboeken af en 
aan. Eenmaal op de knie van een van zijn ouders volgde hij via de prenten het 
verhaal en deed hij vaak voorspellingen over de afl oop ervan. Ook in de kleuter-
klas was voorlezen zijn favoriete activiteit. Het zelf ontcijferen van de geheimzin-
nige code in al die prentenboeken begon hem steeds meer te interesseren. De 
overgang naar groep 3 was dan ook een bijzondere stap. Hij zou eindelijk gaan 
leren om zelf boeken te lezen. Maar dat werd voor Thomas een teleurstelling. Hij 
had moeite met het aanleren van al die lettertekens, en meer nog met het hakken 
en plakken van letters dat je blijkbaar moest kunnen om nieuwe woorden te leren 
lezen. De lol in het lezen verging hem en hij begon zich tijdens de leesles steeds 
vaker vervelend te gedragen. Gelukkig reageerde de school in samenspraak met 
zijn ouders goed op het leesprobleem van Thomas. Hij kreeg extra begeleiding in 
de klas en na enige tijd werd er ook nog hulp van buitenaf ingeroepen. In samen-
werking werd op alle fronten geprobeerd om Thomas te helpen het lezen alsnog 
onder de knie te krijgen. Hij moest veel oefenen maar hij kwam wel vooruit. Een 
jaar later was Thomas zover dat hij met plezier eenvoudige boekjes kon lezen. 

Dankzij de intensieve samenwerking tussen leerkracht, ouders en een behande-
laar van een zorginstelling in de regio, konden de leesproblemen van Thomas 
vroegtijdig worden gesignaleerd en bleek na verloop van tijd dat er sprake was 
van dyslexie. Dit boek beoogt de onderkenning en aanpak van leesproblemen en 
dyslexie vanuit een perspectief van kwaliteitszorg verder uit te lijnen. Alvorens de in-
houd van het boek verder te bespreken gaan we beknopt in op twee centrale thema’s 
die in dit boek aan de orde komen: de defi nitie van dyslexie en de noodzakelijke 
zorg om dyslexie.
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Defi nitie van dyslexie

Dyslexie kenmerkt zich door een hardnekkig probleem met de verwerking van 
in taal gecodeerde informatie, die zich uit in het lezen en spellen op woordni-
veau. Dit probleem is het gevolg van specifi eke neurobiologische afwijkingen in 
gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de verwerking van taaleenheden 
– in het bijzonder de verwerking van letters en klanken (vgl. Maisog, Einbinder, 
Flowers, Turkeltaub & Eden, 2008; Shaywitz & Shaywitz, 2008). Dyslexie is 
in aanleg al bij de geboorte aanwezig – veelal als gevolg van mutaties op meer-
dere genen. Naast dyslexie komen ook lichtere vormen van leesproblemen voor 
die door middel van een adequate opvang binnen de school afdoende kunnen 
worden aangepakt. Daarnaast zijn er leesproblemen die het gevolg zijn van een 
complexe problematiek waarbij bijvoorbeeld sprake is van aandachtsproblemen 
of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden.

Leesproblemen kunnen al in een vroeg stadium worden onderkend (cf. Shay-
witz & Shaywitz, 2005). Reeds in de kleuterperiode blijken sommige kinde-
ren problemen te hebben met het ontwikkelen van een fonologisch bewustzijn 
(Vloedgraven & Verhoeven, 2007). Het besef dat woorden zijn opgebouwd uit 
fonemen waaraan letters gekoppeld kunnen worden ontstaat bij kinderen met ri-
sico op dyslexie niet spontaan, of met een ruime vertraging (Wentink & Verhoe-
ven, 2008). In de eerste fase van het leesonderwijs in groep 3 blijkt vaak dat het 
analyseren van woorden in hun samenstellende klanken voor risicokinderen ui-
termate lastig is. Daardoor worden letter-klankkoppelingen moeizaam geleerd. In 
de daarop volgende periode zou het lezen en spellen van woorden steeds accurater 
en sneller moeten gaan verlopen (Verhoeven & van Leeuwe, 2009). Dan worden 
de problemen pas echt goed duidelijk. Hoewel de oorzaken van leesproblemen 
sterk kunnen variëren, is de kern bij de meeste zwakke lezers een probleem met 
het omzetten van een geschreven letterreeks in de corresponderende klankcode. 
Leesproblemen en spellingproblemen blijken in de praktijk vaak samen te gaan, 
waarbij spellen voor leeszwakke kinderen in de regel moeilijker is dan lezen (vgl. 
Bosman & van Orden, 2003). 

Bij de diagnosticering van dyslexie is de cruciale vraag hoe persistent de gesig-
naleerde problemen zijn. Er moet vastgesteld worden of de lees- en spellingpro-
blemen resistent zijn tegen planmatige, systematische en taakgerichte hulp door 
de leerkracht en de remedial teacher, intern begeleider, gespecialiseerde logope-
dist of andere leesspecialist op school. Een belangrijke implicatie hiervan is dat 
voor de vaststelling van dyslexie niet kan worden volstaan met een eenmalige 
testafname. Eveneens moet zijn aangetoond dat extra, planmatige en intensieve 
didactische maatregelen nauwelijks leiden tot een verbetering van lees- en spel-
lingvaardigheid.

Ludo Verhoeven & Frank Wijnen
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In de beginfase blijkt de leesontwikkeling van leerlingen moeilijk voorspel-
baar te zijn (Vellutino, Fletcher, Snowling, Scanlon, 2004). Dit impliceert dat 
de diagnose ‘dyslexie’ niet al te vroeg gesteld kan worden. Van belang is dat kan 
worden aangetoond dat de stoornis geassocieerd is met een beperkte toegang tot 
linguïstische kennis. Hiertoe moet naast een belemmerde lees- en spelvaardighe-
den ook een beperking aangetoond worden in vaardigheden zoals fonologisch 
bewustzijn of het snel benoemen van plaatjes, letters en cijfers (Blomert, 2006; 
van der Leij, 2007). Een belangrijk argument om dyslexie als aparte diagnostische 
categorie te beschouwen en te defi niëren, is dat een in het onderwijs gebleken 
‘didactische resistentie’ een vorm van behandeling noodzaakt die anders is dan 
hetgeen gerangschikt kan worden onder ‘remedial teaching’. Het betreft een indi-
viduele behandeling waarvan de intensiteit groot en de duur lang is. Individuele 
behandelaars in Nederland spreken van een gemiddelde van 60-70 sessies van 
een uur, verspreid over anderhalf tot twee jaar (zie bijv. Tijms, Hoeks, Paulussen-
Hoogeboom & Smolenaars, 2002; Blomert, 2005; Van der Leij, 2006).

Zorg om dyslexie

Om tot en optimale aanpak van dyslexie te komen, is het essentieel dat er sprake 
is van een goede afstemming tussen onderwijs en zorg. (Zie de brochure van de 
SDN, 2008a). In het onderwijstraject komt het erop aan dat de lees- en spellingont-
wikkeling van kinderen systematisch worden gevolgd en dat er, indien noodzakelijk, 
interventies worden verricht. Alleen indien de gesignaleerde problemen ‘resistent’ 
zijn tegen planmatige, systematische en taakgerichte hulp door de leerkracht en de 
remedial teacher, kunnen kinderen worden doorverwezen naar een instantie binnen 
de zorg die een gespecialiseerde diagnose uitvoert, uitmondend in een behandelings-
plan. In beide trajecten is het van belang dat er volgens een protocol wordt gewerkt 
waarin de diverse te nemen stappen binnen het kader van signalering, diagnose en 
behandeling expliciet zijn gemaakt. 

Met het oog op signalering zijn er door het Expertisecentrum Nederlands spe-
cifi eke protocollen ontwikkeld voor groep 1 en 2, voor groep 3, voor groep 4 en 5 
en voor de groepen 6-8 van het basisonderwijs, alsmede voor het speciaal onderwijs 
(Wouters & Wentink, 2005). Daarnaast zijn er ook aparte protocollen gemaakt 
voor het voortgezet onderwijs (Henneman, Kleijnen & Smits, 2004; Kleijnen, 
Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008), het middelbaar beroepsonderwijs (Kleij-
nen & Goei, 2008) en het hoger onderwijs (Kleijnen & Loerts, 2006). Al deze 
protocollen beschrijven een systematische aanpak die moet leiden tot verhoging van 
de kwaliteit op drie niveaus van handelen: het handelen in de groep, het handelen 
op instellingsniveau en het handelen op het niveau van de zorg. Wat betreft het han-

Inleiding
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delen in de groep voorziet het protocol in procedures voor signalering (observaties, 
methodegebonden toetsen, leerlingvolgsysteem) en voor interventies (inhoud, 
duur, effectbepaling) door verschillende professionele krachten (leerkracht, re-
medial teacher, taalspecialist, interne begeleider). Ten aanzien van het handelen op 
instellingsniveau staat de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur centraal. 
Op zorgniveau gaat het om heldere afspraken in het kader van de doorverwijzing 
van leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen naar professionele instan-
ties inzake diagnostiek en behandeling van dyslexie. 

Daarnaast is er ook voor diagnostiek en behandeling vanuit de zorg een pro-
tocol ontwikkeld (Blomert, 2006). Dit protocol beoogt de zorg voor dyslexie te 
laten aansluiten bij courante wetenschappelijke inzichten. Daarbij wordt een 
aanzet gegeven voor een diagnostiekprotocol en een ‘best practice’ behandeling. 
In aansluiting hierop is door de Stichting Dyslexie Nederland een concretisering 
gemaakt van de stappen die in de diagnostiek en indicatiestelling van dyslexie 
genomen dienen te worden (SDN, 2008b). De aanpak voor behandeling van 
dyslexie die op dit moment doorgaans op gespecialiseerde instellingen worden ge-
volgd zijn psycholinguïstisch, dan wel orthodidactisch gemotiveerd (zie Blomert, 
2005). De psycholinguïstische benadering gaat ervan uit dat dyslectische leerlin-
gen als gevolg van een fonologisch (verwerkings)tekort er niet in slagen om op 
basis van de leesinstructie die geboden wordt op school te komen tot orthografi -
sche kennis en tot het accuraat en vlot toepassen van die kennis in uiteenlopende 
lees- en spellingopdrachten. De orthodidactische aanpak van dyslexie gaat uit van 
een gerichte taakanalyse om van daaruit zicht te krijgen op de sterke en zwakke 
punten in het lees- en spellinggedrag en het fonologisch bewustzijn van de leer-
ling. Op basis van de uitkomsten van deze analyse wordt een behandelingsplan 
opgesteld (vgl. van der Leij, 2006; Ruijssenaars, Bron, Loykens, van Mameren-
Schoehuizen, 2009). Ook in de orthodidactiek wordt ervan uitgegaan dat een 
fonologisch tekort aan de basis ligt van de stoornis. De effectiviteit van behande-
ling van dyslexie is in een aantal studies aangetoond (vgl. Simos, et al., 2002). 
Het meest succesvol blijken aanpakken waarbij het fonologisch bewustzijn wordt 
getraind in combinatie met versterking van de letter-klank-koppeling (Necoe-
chea & Swanson, 2003). Verder blijken ook in een later stadium leesproblemen 
bij een intensieve, lang durende aanpak te kunnen worden teruggedrongen (vgl. 
Shaywitz, Morris & Shaywitz, 2008).

Opzet van dit boek
 
Dit boek wil een handreiking bieden voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen 
en jeugdigen met dyslexie. Allereerst wordt in het boek aandacht besteed aan de 
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defi nitie en afgrenzing van leesproblemen en dyslexie. In hoofdstuk 2 gaat Peter 
de Jong in op de defi nitie van dyslexie. Uitgaande van de verschillende niveaus 
waarop manifestaties en verklaringen van dyslexie beschreven kunnen worden 
bespreekt hij actuele defi nities van dyslexie. In het derde hoofdstuk gaan Frank 
Wijnen en Desiree Capel in op neurocognitieve achtergronden van dyslexie. Zij 
inventariseren met name de evidentie die er is gevonden voor de opvatting dat 
dyslexie kan worden gezien als een fonologisch verwerkingstekort. In een follow-
up hoofdstuk beschrijven Elise de Bree, Annemarie Kerkhoff en Frank Wijnen de 
overeenkomsten en verschillen die er zijn tussen dyslexie en primaire taalstoor-
nissen. Zij proberen te komen tot een model dat de cognitieve achtergronden en 
verschijningsvormen van beide typen stoornissen verklaart. 

Vervolgens komen de onderkenning en de aanpak van dyslexie aan bod. In 
hoofdstuk 5 gaan Jos Keuning, Judith Vloedgraven en Ludo Verhoeven in op 
de signalering van leesproblemen en dyslexie. Zij presenteren daarbij nieuwe in-
strumenten die beschikbaar komen om leesproblemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te voorkomen dan wel terug te dringen. Vervolgens schetsen Kees van 
den Bos en Barry de Groot in hoofdstuk 6 een kader voor de diagnose van dys-
lexie. Daarbij worden nieuwe instrumenten die passen in bestaande protocollen 
geprofi leerd. In aansluiting hierop komen Marald Mens en Chris Struiksma tot 
een uitlijning van de indicerende diagnostiek van dyslexie. Zij gaan daarbij in 
op de formulering van pedagogisch-didactische behoeften, op de taxatie van de 
ernst van de problemen en de aard van onderwijs- of werkbelemmeringen in 
het perspectief van differentiaaldiagnose. Daarna bespreken Ellen Loykens, Wied 
Ruijssenaars, Gerry Bron en Inemiek van Mameren-Schoehuizen op welke wijze 
een effectieve behandeling van dyslexie kan worden vormgegeven. Aan de hand 
van een casusbespreking laten zij zien hoe de behandeling van dyslexie door mid-
del geprotocolleerd werken kan worden geoptimaliseerd. In aansluiting hierop 
geven Marzenka Rolak en Koos Henneman in hoofdstuk 9 aan op welke wijze 
ondersteunende technologie de afstemming tussen zorg en onderwijs vooruit kan 
helpen. Aan de hand van een interactiemodel geven zij aan hoe de selectie van 
technologische hulpmiddelen kan worden bevorderd. 

Tenslotte wordt in het boek ingegaan op twee belangrijke aspecten van de 
zorg om dyslexie. In het voorlaatste hoofdstuk geven Els Rietveld-van Santvoord 
en Chris Struiksma concrete kwaliteitscriteria voor de dyslexiezorgverlening. Op 
basis van een kwaliteitshandboek komen zij tot een operationeel kader voor opti-
male processen en producten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van 
dyslexie. In het laatste hoofdstuk wordt het belang van de inbreng van ouders 
nog eens onderstreept. Aan de hand van concrete ervaringen wordt verduidelijkt 
hoezeer ouders er in het traject van kwaliteitszorg ertoe doen. 
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