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Mijn kind heeft dyslexie!! Wat nu? 

Onderstaande tekst is ons aangereikt door een ouder van een dyslectisch kind. Ze hoopt 

dat ze met haar eigen ervaring en wetenschap anderen kan helpen.  

Wat is dyslexie?                                                                                                                  
Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = 
niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. 

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het 
onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie 
heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de 
leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als 
spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.  

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:                                                                       
"Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen 
van het lezen en/of spellen op woordniveau." 
 
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen 
en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. 

Ouders: 
Als ouder heb je vaak in de gaten, dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Ze vinden 
bijvoorbeeld taalspelletjes niet leuk. Ze zijn niet met taal en/of letters bezig. Iets 
opschrijven is moeilijk, dus vaak ook niet leuk meer. Moeders zien hoe hun kind 
verdrietig uit school komt of hoe het alles zo snel mogelijk wil vergeten. Het kind 
schrijft het woord zoals een woord klinkt, dus bijvoorbeeld lopen schrijft het kind als 
loopu, of bijvoorbeeld huis schrijven ze als hius. Een fiets wordt geschreven als 
viets.                                                                                                                                    
Het kind blijft de b en d omdraaien en de f en v.                                                        
Het kind leest nog steeds spellend, ondanks hulp thuis en op school.                         
Het kind doet zijn uiterste best, maar er is weinig of geen vooruitgang. 
 
In 70% van de gevallen komt dyslexie ergens in de familie voor, dus veel ouders 
kennen de problematiek. 
 
Probeer je te verdiepen in wat dyslexie is en wat je kunt doen als ouder. Als je zelf op 
de hoogte bent, dan kun je gerichter hulp vragen op school en je kunt je kind beter 
begrijpen en ondersteunen. Maar ook kun je de docent informatie geven over je kind 
met dyslexie, want je weet immers al hoe het werkt bij je kind. Het doel hiervan is dat 
je kind thuis en op school beter begrepen en ondersteund wordt. 
 

Omgaan met je kind:                                                                                                 
Belangrijk voor jezelf en je kind is dat je samen plezier hebt in het oefenen van het 
lezen en het spellen. Je kind positief stimuleren en belonen als het lukt  om een tekst 
goed te lezen. Zorg dat je kind zelfvertrouwen blijft houden, het heeft wel dyslexie, 
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maar is geen dyslexie. Het heeft vaak ook heel veel andere goede kwaliteiten. Ze 
hebben misschien bij taal enige hulp nodig, maar kunnen andere dingen juist heel 
goed alleen. 
 Als een woord moeilijk is voor je kind, zeg dan eventueel de beginletter van het 
woord of zeg het hele woord. Het kan erg frustrerend zijn, als je kind het woord niet 
vlot kan lezen. Wat ook heel goed kan, is het niet goed gelezen woord fout en goed 
herhalen. Vaak weet het kind dan wel, wat het goede woord is. Lees liever 3x 5 
minuten dan 15 minuten aan een stuk. 

 Als je kind ouder is, vraag dan wat hem/haar het beste helpt. Leer je kind ook 
aangeven wat hij/zij nodig heeft om te lezen en te spellen. Zeker als het kind richting 
de middelbare school gaat. Zorg voor een rustige leeromgeving. Laat je kind op de 
computer oefenen en werk met een computerprogramma die een spellingscontrole 
heeft. Verwacht geen grote vorderingen. Soms oefen je maanden en lijkt het niets op 
te leveren.  

Spelenderwijs met taal bezig zijn is ook leuk. Bijvoorbeeld de verkeersborden 
onderweg lezen. Een boodschappenbriefje schrijven. Voorlezen aan de jongere 
broertjes of zusjes is ook heel leuk. Of met z’n allen samen lezen. Kleien van cijfers 
en letters kan ook heel leuk zijn en je oefent meteen de cijfers en letters. 

Veel voorlezen, samen lezen. En om en om lezen( je leest een stuk tekst, daarna je 
kind) Praat over de gelezen tekst en vraag waar het stukje tekst over gaat. Als het 
kind wat ouder is, kun je vragen wat hij/zij moeilijk vindt aan dat stukje tekst. Samen 
naar de bibliotheek gaan om boeken te halen. Er zijn speciale leesboeken in de 
bibliotheken die voor dyslectische kinderen gemakkelijker te lezen zijn en toch bij de 
leeftijd van je kind passen. Vraag ernaar in de bibliotheek.  

Vaak heeft je kind ook problemen, met de tafeltjes, klok kijken en vraagstukjes bij het 
rekenen. Probeer in overleg met de school een creatieve manier te vinden om dit te 
begeleiden. 

School: 
Maak met school afspraken wat je als ouder kunt en wilt ondersteunen. Zorg 
bijvoorbeeld voor een afsprakenschriftje. Je kunt hierin schrijven wat je hebt 
geoefend en hoe het ging. De docent van school kan hetzelfde doen. Belangrijk is 
dat je dezelfde methode hanteert, anders wordt het heel verwarrend voor het kind. 
Als het kind externe begeleiding krijgt, vraag dan om samenwerking met de school 
en jou als ouder. Alle partijen hebben hierbij voordeel. Het kind krijgt op een 
eenduidige manier de stof aangeboden en ieder helpt het kind vanuit zijn/haar eigen 
achtergrond (ouder, school of externe begeleiding). Evalueer dit regelmatig en stel zo 
nodig bij. Als ouder ben je hier erg belangrijk in, om dit contact tussen alle partijen te 
bevorderen. Je kind zal altijd centraal moeten blijven staan, dus regelmatig nagaan 
bij je kind of dit voor hem/haar werkbaar is. 
Het is belangrijk om toch een officiële erkende dyslexieverklaring te hebben. Als je 
zelf hulpmiddelen via de zorgverzekering wil aanvragen, maar ook als je kind op de 
middelbare school eindexamen gaat doen. Met de officiële erkende 
dyslexieverklaring kan je kind op aangepaste wijze eindexamen doen. Als je later 
een officiële dyslexieverklaring nodig hebt, kan het zijn dat jezelf een fors bedrag 
moet betalen om deze verklaring te verkrijgen. 
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Zorgverzekering: 

Wanneer je kind een externe behandeling nodig heeft, ga dan bij de zorgverzekering 
na welke behandelingsbureau de externe behandeling vergoedt. 
Ze kunnen eventueel ook hulpmiddelen vergoeden. Dit moet dan altijd vooraf 
aangevraagd worden en de zorgverzekering neemt een beslissing of je in 
aanmerking komt voor deze vergoeding. Je hebt dan wel een officiële 
dyslexieverklaring nodig van een erkend bureau. Ze vergoeden alleen hulpmiddelen 
voor thuis. De hulpmiddelen voor school dienen door de school aangeschaft te 
worden. 
 
Belastingdienst: 

Als je hulpmiddelen wil aanschaffen, die niet door de zorgverzekering worden 
vergoed, dan bestaat de mogelijkheid om dit via de belastingsaangifte te declareren. 
Je kunt dit declareren onder specifieke ziektekosten. Echter het is afhankelijk van het 
drempelinkomen van u en uw eventuele fiscale partner. Ga hiervoor naar de site 
www.belastingdienst.nl en kijk dan naar de specifieke zorgkosten. Vervolgens is er 
een rekenhulp die uw drempelinkomen kan berekenen.  
 
Internetsite:                                                                                                                                   

De volgende internetsites kunnen je nuttige informatie verschaffen over de dyslexie 

van het kind. 

1. www.masterplandyslexie.nl . Een internetsite voor ouders, om het 

leervolgsysteem en toetsingsmomenten van het kind te volgen. 

2. www.balansdigitaal.nl  en www.steunpuntdyslexie.nl zijn nuttige internetsites 
die heel veel informatie geven of het kind met dyslexie. Je kunt lid worden van 
deze vereniging.  Er is een helpdesk, die je kunt raadplegen bij vragen en/of 
problemen. Je kind kan op het forum om zelf lotgenoten te chatten en zo te 
ontdekken, dat er meer kinderen zijn met hetzelfde probleem. Om op de 
hoogte te blijven van de huidige en nieuwe ontwikkelingen omtrent dyslexie is 
er een mogelijkheid om een abonnement te nemen op het tijdschrift Balans 
Magazine. De kosten hiervoor bedragen €47, - per jaar. U wordt dan 
automatisch lid van de Landelijke Oudervereniging Balans.  
 

3. Je wilt je proefwerkopgaven graag getypt hebben en in een duidelijke letter, 
bijvoorbeeld Times New Roman of Arial. Puntgrootte minstens 12 (dat is dit 
ook).Het  kan zijn, dat 14 misschien wel prettiger is. De opgave moet een 
heldere bladindeling hebben. 

  
4. Als je moeite hebt met het lezen van teksten op internet, E-mail, Microsoft 

Word of andere computerprogramma’s dan is Spika een ideaal hulpmiddel. 
Spika leest teksten hardop voor die je geselecteerd hebt. Je kunt dit op allerlei 
verschillende computers gebruiken, want je hoeft geen software te installeren. 
Kijk op www.fluency.nl voor meer informatie. 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.masterplandyslexie.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.fluency.nl/
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5. www.wrts.nl: Wrts is een gratis online “overhoorprogramma”. De woordjes die 
je moet leren kun je zelf invoeren of er kunnen lijsten worden gedownload.  
Nadat de woorden zijn ingevoerd kunnen ze worden overhoord. Je kunt kiezen 
uit 8 verschillende overhoormethodes. 
 

6. www.lexima.nl Hier kun je informatie inwinnen over bijvoorbeeld een Daisy 
speler (een soort DVD speler die met behulp van Cd’s teksten op een 
instelbaar tempo voorleest, bijvoorbeeld teksten die op school worden gebruikt 
bij de les) of het Kurzweilprogramma( een computerprogramma waarbij de 
tekst woord voor woord voorgelezen wordt. Het kind kan zelf met de 
gesproken tekst meelezen). Laat je vooraf goed informeren door het erkend 
bureau wat bij jouw kind het beste past. Dergelijke hulpmiddelen kunnen erg 
prijzig zijn en kunnen niet aansluiten bij mogelijkheden van je kind. 
 

7. Dedicon (voorheen FNB) te Amsterdam. Telefoonnummer: 0486-486486 voor 
vragen, www.dedicon.nl Op deze website kunt u een groot aantal tijdschriften, 
folders en overig informatiemateriaal vinden in een toegankelijke leesvorm. 
Bovendien zijn de titels meestal gratis beschikbaar. Iedereen met een 
leeshandicap kan via de link Registreren gratis een account aanmaken 

 
8. www.makkelijklezenplein.nl is een internetsite waarop informatie staat over 

leesboeken die gemakkelijker te lezen zijn voor dyslectische kinderen. Ze 
kunnen ook zelf hier informatie op vinden. 
 

9. www.dyslexieweb.nl is een nuttige site waar je allerlei informatie vindt over wat 
dyslexie is en dat ook hele bekende en beroemde mensen dyslexie kunnen 
hebben. Het is vooral een site voor de volwassenen met kinderen met dyslexie 
of volwassenen die zelf dyslexie hebben. 
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