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wij zijn er voor jou!

Op onze website vind je een schat aan kennis en informatie, ervaringsverhalen, lobby, advies
en tips. Wij delen onze kennis en ervaringen graag met jou. Vanuit de kant van ouders én vanuit

Ga naar BALANSDIGITAAL.NL of scan
ontwikkelingsproblematieken,
zoals om
ADHD, Autisme,
Dyslexie, ODD/CD
de QR-code
LIDDCD,
TEDyscalculie,
WORDEN
onze experts en adviseurs. Wij hebben een gloednieuwe en uitgebreide Kennisbank met unieke informatie. Over ouderschap, opvoeden, passend onderwijs, zorg en de verschillende
en NLD, hoogbegaafdheid en (school)trauma. En ervaringen van andere ouders.

Scan de QR-code
en word lid!

LANDELIJK BUREAU BALANS • Kosterijland 7 • 3981 AJ Bunnik • (030) 225 50 50

Volg
ons op:

balansdigitaal.nl

Oudervereniging Balans

SOCIAL MEDIA

@OuderverenigingBalans

@balans_oudervereniging

@Balansdigitaal

balansdigitaal.nl

Wij luisteren naar jou • Wij helpen je
op weg • Wij zijn in de buurt
• Wij delen kennis en ervaringen vanuit
ouders, experts en adviseurs
• Wij behartigen jouw belangen in politiek
Den Haag • Wij brengen je in contact
met andere ouders in jouw regio

Om beter contact te kunnen houden met de leden en om ook mensen te
bereiken die de vereniging nog niet kennen, gebruikt Balans verschillende
social-mediakanalen. U kon ons al vinden op Facebook, Twitter en Youvoor ieder
gezin een
Tube. In 2019 kwam daar een Instagram-pagina bij, perspectief
en begin
2020
LinkedIn-account.
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eigen (nieuws)berichten van Balans te zien, maar ook
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Dyslexie
ERNSTIGE LEES- EN
SPELLINGSPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Als je kind tegen problemen aanloopt, wil je je kind helpen.
Het is belangrijk om je als ouder goed te informeren over
wat oorzaken kunnen zijn en hoe je hiermee om kunt
gaan. Het kan zijn dat je kind leesproblemen of dyslexie
heeft. In deze folder geven we een korte uitleg.

DYSLEXIE VASTSTELLEN

pedagoog geldt. Bij het onderzoeksverslag ontvangt het
kind een dyslexieverklaring. Met die verklaring komt je
kind op school in aanmerking voor extra hulpmiddelen. Er
is helaas geen therapie die dyslexie ‘geneest’. De aanpak
is gericht op oefenen, aanleren van strategieën en ondersteuning.

In groep 3 heeft ongeveer tien procent van de kinderen
een flinke achterstand op het normale tempo van leren
lezen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn, er hoeft
geen sprake te zijn van dyslexie. Gerichte extra oefening
en begeleiding is belangrijk om een achterstand in te
halen of niet verder te laten oplopen. Gaat het kind
ondanks intensieve hulp niet voldoende vooruit en blijven
de scores op het laagste niveau, dan kan er sprake zijn van
dyslexie. Dyslexie komt voor bij drie tot vier procent van
alle leerlingen.

ONDERSTEUNING BIJ DYSLEXIE

WAT IS DYSLEXIE?

VOORTGEZET ONDERWIJS

Bij dyslexie gaan lezen, spellen en/of schrijven moeizaam,
terwijl het kind een normale intelligentie heeft. Er is alleen
sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de
leesproblemen kunnen verklaren. Kinderen met dyslexie
hebben geen moeite met begrijpend lezen en vakken als
geschiedenis. Wel kan het dat ze door de problemen bij
technisch lezen toch slechte cijfers halen.

DYSLEXIE BEHANDELEN

Wanneer school het vermoeden heeft dat er sprake is van
ernstige dyslexie (ED), dan worden de kosten voor het
onderzoek vaak door de gemeente vergoed. Krijgt een
kind de diagnose ED, dan worden vaak ook de kosten van
behandeling vergoed. Kinderen kunnen ook een spel- of
leesprobleem hebben maar niet voldoen aan de criteria
voor dyslexie. Deze kinderen krijgen in het onderwijs
extra hulp en ondersteuning bij het leren lezen en spellen.
Er kan ook sprake zijn van een minder ernstige vorm van
dyslexie. De kosten voor het onderzoek en behandeling
moet u dan vaak zelf betalen. Er is een protocol voor de
diagnose die voor iedere bevoegde psycholoog of ortho-

ICT-hulpmiddelen zijn belangrijk bij de hulp aan kinderen
met dyslexie. Ze ondersteunen zowel het lezen als het
spellen, maar ook het leren in het algemeen. Vanaf de
bovenbouw van het basisonderwijs kan het kind teksten
‘luisteren/lezen’ met luisterboeken, voorleesapparatuur
of een voorleesfunctie op de computer. Het is goed als
kinderen hiermee leren werken voordat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, waar ze ingewikkelder en langere
teksten moeten kunnen lezen.

Sommige kinderen kunnen hun dyslexie jarenlang
onbewust ‘verbergen’. Door hun intelligentie hebben
ze manieren gevonden om hun leesproblemen te
compenseren, bijvoorbeeld doordat ze een heel goed
geheugen hebben en daardoor alle gesproken uitleg goed
onthouden.
In het voortgezet onderwijs wordt dyslexie soms alsnog
ontdekt wanneer de leerling opeens veel nieuwe woorden
tegelijk moet leren, grote hoeveelheden tekst snel moet
kunnen lezen, moet presteren onder tijdsdruk en te maken
krijgt met vreemde talen als Engels, Frans en Duits.

KINDEREN MET DYSLEXIE KUNNEN
MOEITE HEBBEN MET:

• het leren herkennen van klanken die bij letters horen
• het snel en automatisch herkennen van woorden
• het verschil horen tussen klanken als m en n; eu, u en
ui en de a en aa (korte/lange klanken)

• klanken in de juiste volgorde zetten (dorp of drop)
• vlot leren lezen
• het automatiseren en toepassen van spellingsregels
• (andere) automatiseringstaken, zoals tafels leren
EN KUNNEN OPVALLEN DOOR:

• veel verbeteringen en doorhalingen in
schriftelijk werk

• een moeilijk leesbaar handschrift
• een zwak werkgeheugen
• een negatief zelfbeeld, faalangst,

extreme spanning
bij lees- en spreekbeurten, proefwerken en presteren
onder tijdsdruk

MEER INFORMATIE OVER LEES- EN
SPELLINGPROBLEMEN EN DYSLEXIE

Op onze website vind je meer informatie over lees- en
spellingproblemen en dyslexie. Scan de QR-code of zoek
op de website balansdigitaal.nl > dossier dyslexie.

VOORZIENINGEN

In basis- en voortgezet onderwijs zijn voor kinderen
met dyslexie verschillende voorzieningen mogelijk, zoals
gesproken schoolboeken, extra tijd bij toetsen, ICT-hulpmiddelen en mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen.
Bij het examen heeft een leerling met een dyslexie
verklaring recht op gesproken examens en dertig minuten
meer tijd. Over het mogen gebruiken van voorzieningen
beslist de directeur van de school.

SCAN

de QR-code en
lees het dossier
dyslexie op
onze website!

