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Al redelijk snel wist ik dat ik voor mijn afstuderen iets wilde doen 
met dyslexie. De reden hiervoor is dat ik zelf ernstige enkelvoudige 
Dyslexie(EED) heb. Tijdens mijn schoolperiode heb ik veel hulp nodig 
gehad en dit ook van alle kanten gekregen. De lesmethodes van 
school waren voor mij onvoldoende voor een optimale begeleiding. 
Ik heb geluk gehad dat ik buiten school nog extra 1 op 1 begeleiding 
kreeg van een remedial teacher die mij alles leerde op een manier die 
ik goed begreep. Hierdoor ben ik gekomen tot waar ik nu sta. 

Als dyslect heb je heel veel meer herhaling en oefening nodig. Meer 
dan alleen een docent in de klas kan geven. Daarom is het heel 
belangrijk dat kinderen buiten schooltijd veel oefenen. Dit gebeurt niet 
altijd. Niet alle ouders hebben hier de tijd of het geld voor. Hierdoor 
komen dyslectische kinderen onnodig ver achter te liggen.

Hier wilde ik iets aan doen. Daarom ben ik mij gaan verdiepen in 
dyslexie en wat er nodig is om kinderen met dyslexie buiten schooltijd 
te helpen. 

Stel je voor: Je moet elke dag naar je 

werk om te doen waar je niet goed in 

bent. Elke dag opnieuw... Jaar in, jaar 

uit. Je wordt hard afgerekend op je 

slechte werk, maar je kunt geen ontslag 

nemen. Hoe zou jij je voelen? Onzeker? 

Bang om fouten te maken? Zou je nog 

met plezier naar je werk gaan? Zoals jij 

je waarschijnlijk zou voelen, zo voelen 

dyslectische kinderen zich vaak op 

school: onzeker, faalangstig, somber en 

vol schaamte omdat het leren lezen en 

schrijven niet goed wil lukken. [1]

Voorwoord



3

00 Introductie
 Voorwoord
 Inhoudsopgave

01 Summary
 Vraagstuk
 Summary

02 Research
 1. Dyslexie
 2. Lezen
 3. Begeleiding op school
 4. Leerprogramma’s
 5. Doelgroep

03 Design
 Ontwerpcriteria 
 Eerste schetsen
 Prototype
 Proof of concept

04 Bronnen en bijlagen
 Bronnen
 B1: Expert interview - Louise Pruissen
 B2: Expert interview - Anne Gerrits
 B3: Expert interview - Marion van der Meulen
 B4: Expert interview - Ed Landman
 B5: Expert interview - Evelien Panne
 B6: Tabellen
 B7: Enquête
 B8: Focus group
 B9: Cultural probe
 B10: Prototype
 

2
3

32
34
37
40
43
45
47
48
50
52
58

5
6

12
13
15
16
20

24
25
28
29

Inhoudsopgave



4



5

Al redelijk snel wist ik dat ik voor mijn afstuderen iets wilde doen 
met dyslexie. De reden hiervoor is dat ik zelf ernstige enkelvoudige 
Dyslexie(EED) heb. Tijdens mijn schoolperiode heb ik veel hulp nodig 
gehad en dit ook van alle kanten gekregen. De lesmethodes van 
school waren voor mij onvoldoende Afgelopen februari mochten wel 
eindelijk met het afstuderen starten. Al redelijk was ik erachter iets te 
willen doen met het onderwerp kinderen en dyslexie. In hoofdlijnen 
is dit onderwerp gedurende mijn hele proces hetzelfde gebleven. 
De grootste verandering is het veranderen van de doelgroep. 
Oorspronkelijk lag mijn focus op dyslectische kinderen in groep 4, 
later in mijn onderzoek is dit bijgesteld naar dyslectische kinderen in 
groep 5. De redenen hiervoor zijn:
• Over het algemeen de jongste dyslecten pas eind groep 4 hun 

‘dyslexie’ verklaring hebben. Groep 5 is het eerste schooljaar dat 
start met officiële dyslecten. 

• Groep 5 is het jaar dat in veel gevallen het leesplezier en de 
leesfrequentie langzaam afneemt. 

Deze redenen waren zo belangrijk dat ik ben gaan focussen op deze 
groep.

Naast deze specifieke doelgroep kwam ik er ook al snel achter dat 
ik iets wilde doen met buitenschoolse begeleiding. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat in veel gevallen de scholen al doen wat ze 
kunnen. Desondanks hebben ze niet altijd de tijd of het geld om 
dyslecten de benodigde begeleiding te geven. Het is daarom heel 
belangrijk dat dyslecten buiten school nog aanvullende begeleiding 
krijgen. Hier wordt al steeds meer aandacht aan besteed, maar dit 
kan altijd beter! 

Waar hebben dyslectische kinderen in 
groep 5 behoefte aan op het gebied van 
buitenschoolse begeleiding?

Wat is dyslexie en waar loopt een dyslectisch kind op vast?
Waarom is lezen zo belangrijk?
Welke begeleiding biedt een school voor een dyslectisch  
kind?
Welke leerprogramma’s zijn er al en wat zijn de sterke punten?
Welke interesses heeft een kind in groep 5? 

Mijn hoofdvraag en mijn onderzoek hebben geresulteerd in de 
volgende ontwerpvraag: 

Wat moet er worden ontwikkeld om dyslectische kinderen 
van groep 5 op een speelse manier extra te motiveren voor 
buitenschools lezen?

Deze vragen hebben mij houvast gegeven tijdens mijn onderzoek en 
verderop in deze exploratie ga ik hier dieper op in.

1. 
2. 
3. 

4.
5.

Vraagstuk
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Nadat we vooraf allemaal vooronderzoek hadden gedaan, was 
maandag 1 februari de dag dat het afstuderen voor ons echt ging 
beginnen. Vol goede moed ben ik gaan focussen op deskresearch. 
Hierbij ben ik begonnen met onderzoek doen naar dyslexie. 
Informatie over dit thema heb ik gevonden in boeken en op internet. 
Niet veel later heb ik mijn onderzoek verbreed en ben ik ook gaan 
kijken naar hoe scholen omgaan met dyslexie en welke veel gebruikte 
leerprogramma’s er zijn. 

Om een beter beeld te krijgen van dyslexie en mijn doelgroep heb 
ik vroeg in mijn proces twee expertinterviews gehouden. Voor 
mijn eerste interview mocht ik langskomen bij mijn oude remedial 
teacher (bijlage 1). Zij heeft mij alles verteld over dyslexie en de 
behandelmethodes die zij bij haar kinderen gebruikt. Vlak daarna 
heb ik ook een docent van groep 4 mogen interviewen (bijlage 2).  
Destijds was mijn doelgroep nog groep 4. Zij heeft me een goed 
gevoel gegeven van deze leeftijdscategorie. Dit was erg fijn.

Na aanleiding van deze interviews heb ik mijn hoofdvraag en 
deelvragen aangescherpt en uitgebreid. In deze fase heb ik ook mijn 
doelgroep veranderd naar groep 5. Dit is de basis van mijn huidig 
onderzoek.

Helaas ben ik meerdere weken bezig geweest om met scholen in 
contact te kunnen komen. Bijna alle scholen wilde me heel graag 
helpen, maar konden niks voor mij betekenen in verband met de 
coronamaatregelen. Ik heb alleen kort telefonisch met iemand van 
het ondersteunend team (OT) van K.B.S. Laurentiusschool kunnen 
praten. Meer dan dit kon ze niet voor mij betekenen. Door deze 
tegenslagen kwam mijn onderzoek even stil te liggen.

Gelukkig ben ik hierna vrij snel in contact gekomen met Marion 
van der Meulen (bijlage 3). Zij is Vakspecialist op het gebied van 
dyslexie. Dit doet zij al jaren voor Zwijsen. Dit is een grote uitgeverij 
van kinderboeken en lesmethodes. Ik was erg interessant om haar 
te mogen interviewen over dyslexie en ook de fabels en feiten er 
omheen. Zij heeft mij veel kunnen vertellen over de zoeklicht boeken. 
Deze boeken heeft Zwijsen speciaal ontwikkeld voor kinderen met 
dyslexie. Door het interessante gesprek met haar, had ik de smaak 
weer helemaal te pakken om door te gaan.

Summary
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Omdat ik niet met de scholen in contact kon komen heb ik via 
facebook een enquête uitgezet onder ouders met een dyslectisch 
kind (bijlage 7). Het doel van deze enquête is om antwoord te krijgen 
op de volgende vragen:
• Wanneer wordt dyslexie meestal vastgesteld?
• Wat vinden ouders van de begeleiding vanuit school?
• Welke extra begeleiding krijgt hun kind? 
• Welke online leerprogramma’s gebruikt hun kind?
• Welke leesboeken vinden ze leuk?

Vooraf hoopte ik dat mijn enquête door minimaal 10 mensen ingevuld 
zou worden. Uiteindelijk hebben 127 mensen mijn enquête ingevuld! 
Dat zoveel mensen mijn enquête hebben ingevuld, is een hele fijne 
meevaller. Voor mijn onderzoek heb ik de eerste 100. 

Uit mijn enquête blijkt dat bij de meeste kinderen dyslexie in groep 
3/4/5 wordt vastgesteld. Bij een hoge uitzondering kan een kind in 
groep 3 al een dyslexie verklaring krijgen, maar dit komt nu bijna niet 
meer voor. Daarnaast blijkt dat 50% van de ouders de begeleiding 
die hun kind vanuit school krijgt een voldoende zouden geven (cijfer 
6/7) en 14% zou de school zelfs een 8 of hoger geven. Er zijn dus veel 
scholen die het goed doen. Deze scholen bieden passende hulp en 
zijn erg betrokken. Helaas geven 36% van de ouders de school een

onvoldoende. De meest genoemde reden 
hiervoor is dat de school te weinig zijn 
best doet, weinig begeleiding geeft of 
begrip toont. Vaak moeten ouders overal 
zelf achteraan gaan.
 
Als kinderen extra begeleiding krijgen, 
krijgen ze dit vooral op school of bijles 
buiten school. Slechts 13% heeft 
bijles van een privé remedial teacher 
en 10% maakt gebruik van online 
bijlesprogramma’s. Gelukkig zijn bijna alle 
ouders wel bereid om hun kind extra te 
helpen. Er komt duidelijk naar voren dat 
ouders hun kind vooral helpen met lezen. 
Zowel het zorgen dat het kind zelf leest, 
voorlezen en samen lezen. Ook helpen 
ouders mee met het oefenen van spelling 
of het huiswerk. Daarnaast begeleiden veel ouders hun kind met het 
doorlopen van het RID dyslexie traject. 

77% van de kinderen vindt het niet leuk om te lezen. De norm van elke 
dag 30 minuten lezen per dag wordt dan ook niet gehaald. 78% van 
de ouders heeft moeite om hun kind te motiveren voor lezen. Daarom 
lezen veel ouders boeken voor aan hun kind of lezen ze samen met 
hun kind. Online wordt er meer geoefend op spelling dan op lezen.

Er wordt al wel veel gebruik gemaakt van online oefen-programma’s. 
Slecht 31% zegt geen gebruik te maken van online programma’s, 
De hoofdreden hiervoor is dat ze hun kind niet gemotiveerd krijgen. 
Onder de overige 69% word Taalblobs, Squla, Letterlicht van Marant 
en Yoleo het meest genoemd. Qua boeken valt op dat kinderen 
erg houden van spannende boeken met avontuur, strips, dieren 
en moppen of grappige tekstjes. Veel genoemde boeken zijn de 
waanzinnige boomhut, Geronimo Stilton, Harry Potter, Leven van een 
Loser en Dogman.
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Via Via ben ik in contact kunnen komen met nog twee interessante 
mensen die ik mocht interviewen. 
• De eerste was Ed Landman (bijlage 4). Hij is de oprichter van 

Hogeschooltaal. Dit taalplatform wordt op bijna alle Hogescholen 
gebruikt. Hij vertelt me hoe het is om een nieuw platform te 
starten. Daarnaast geeft hij mij veel goede raad en bespreek 
ik mijn ideeën over mogelijke richtingen die ik op kan met mijn 
eindontwerp. Dit is erg leerzaam. 

• Als tweede gesprek heb ik Evelien Panne mogen interviewen 
(bijlage 5). Zij heeft tot voor kort gewerkt bij het RID. Dit is 
een zorginstelling die gespecialiseerd is in het behandelen 
van kinderen met dyslexie of dyscalculie. Zij vertelt over de 
behandelmethode die het RID gebruikt en welke onderdelen zij 
goed vindt en welke iets minder. 

Bij beide gesprekken heb ik erg veel informatie gehad voor mijn 
onderzoek.

Mijn enquête is door zoveel ouders ingevuld, dat ik besluit een 
focus group te organiseren om met ouders het gesprek aan te gaan. 
Hierbij wil ik een duidelijk beeld krijgen van waar ouders denken 
dat behoefte aan is. Daarnaast wil ik graag van een aantal van mijn 
ideeën pijlen of ouders denken dat ze nuttig of niet nuttig zijn. Helaas 
was het contact leggen via facebook toch lastiger dan verwacht. 
De meeste ouders die op mijn berichtje hebben gereageerd hebben 
nooit mijn privé bericht naar hun gezien. Dit komt waarschijnlijk 
doordat veel mensen hun facebook beveiligd hebben tegen berichten 
van onbekenden. Uiteindelijk heb ik toch 5 ouders kunnen spreken, 
verdeeld over 2 avonden. Het was erg fijn om even samen met deze 
ouders te kunnen brainstormen. De uitkomsten van deze 2 focus 
groups heb ik overzichtelijk uitgewerkt in een affinity diagram (bijlage 
8). 
 
Na aanleiding van de focus group en de daarop volgende affinity 
diagram ben ik tot de volgende conclusies gekomen. 
• Net als alle kinderen houden dyslectische kinderen in groep 5 van 

spelletjes, alleen haken ze al snel af als dit door hun dyslexie te 
moeilijk is. 

• Ze houden van verhalen, maar willen wel het liefst dat ze 
voorgelezen worden. Als deze kinderen zelf willen lezen lopen ze 
vaak tegen de zelfde problemen aan. 

• Zo is er op school vaak maar een beperkte keuze aan dyslexie 
boeken te vinden en vinden ze naar de bieb gaan niet leuk. 

• Het is erg lastig om een leuk boek uit te kiezen met niet te kleine 
letters. Ze vinden het lastig als de letters in de boeken steeds 
kleiner worden naar maten ze ouder worden en hun interesses 
veranderen. 

• Vaak lezen ze een boek dat ze al kennen meerdere keren.

Op het gebied van leesplezier valt er nog een grote slag te slaan. Voor 
veel ouders is het een drama om hun kind aan het lezen te krijgen. 
Ondanks dit geven ouders niet zo snel op. Ze gaan koken met hun 
kind en laten het recept lezen of ze spelen fysieke spelletjes om de 
spelling te oefenen. Het lezen zelf proberen ouders wel bijna elke dag 
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te doen. Vaak leest het kind een deel leest en een ander deel lezen 
de ouders voor. Wat ook gedaan wordt tijdens het voorlezen is dat de 
ouder soms een woord fout zegt. Het kind moet meelezen en deze 
fout eruit halen. Zo zorg je dat het kind blijft opletten. Kinderen maken 
gebruik van een aantal online bijscholingsprogramma’s. Deze zijn 
vooral gericht op spellen. Ze gaven aan dat dit goede programma’s 
zijn maar soms wel een beetje kinderachtig. 

Als het gaat over de begeleiding op school en het dyslexie traject 
komt vooral naar voren dat ouders het lang vinden duren voordat 
hun kind getest wordt. De school luistert niet altijd als de ouders 
vermoedens betreffende dyslexie hebben.

Als vervolgstap ben ik met de 
ouders gaan brainstormen over mijn 
eventuele ontwerp. Hieruit komen 
een aantal aspecten naar voren. 
Het belangrijkste voor kinderen is 
het lekker kunnen lezen, iets wat ze 
leuk vinden. Uiteraard lezen ze graag 
de boeken die groepsgenoten ook 
lezen, ook al is dit volgens de school 
te moeilijk.

Ouders denken dat een 
beloningssysteem kinderen beter 
kan motiveren dan met competitie. 
Je kan bijvoorbeeld een beloning 
geven na elk hoofdstuk, na afronding 
van een verhaaltje af activiteit of als 
je een paar keer per week de app 
opent. Er wordt aangegeven dat het 
idee van muntjes al veel gebruikt 
is. De suggestie voor een soort karaoke is gedaan. Het online lezen is 
dan makkelijker te volgen. Ik moet uitkijken dat het niet op een schools 
programma lijkt. Dit werkt demotiverend.

Kinderen met dyslexie zijn creatief, hier moet ik zeker op inspelen.  
Eventueel het lezen verstoppen in creatieve activiteiten. Hun pagina 
naar hun eigen style laten maken, zo zorg je ervoor dat elke pagina 
uniek is. Het is belangrijk dat kinderen het in hoofdlijnen zelfstandig 
kunnen doen, zonder hulp van de ouders. Met lettergrote en 
letterafstand is het te personaliseren door het kind.

Er zijn ook een aantal dingen die ik volgens de ouders absoluut niet 
moet doen. Zorg dat het niet alleen een visuele E-reader is en vermijd 
lange lappen tekst. Dit schrikt af. De hybride vorm van zowel online 
als offline werkt volgens ouders alleen maar storend en doe er geen 
timers in. Hier krijgen kinderen stress van. Maak het leuk voor de 
kinderen en geen last voor de ouders.

Nadat ik de ouders heb gesproken ben ik benieuwd naar de 
mening van kinderen over bepaalde onderwerpen. Om de 
doelgroep (kinderen) iets beter te leren kennen mocht ik bij twee 
moeders langskomen om even te kletsen met hun kinderen Boasz 
respectievelijk Olivia. Dit zijn 2 kinderen die allebei dyslexie hebben 
en bij elkaar in de klas zitten. Later in mijn proces zijn zij regelmatig 
testpersoon. 
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Als vervolgstap heb ik een cultural probe uitgezet in een klas van 
groep 5 en bij mijn testkinderen (bijlage 9). Wat vinden kinderen wel 
en niet leuk en wel en niet belangrijk? Daarnaast vraag ik ze om hun 
online poppetje en droomhuis te tekenen. Door deze test ben ik een 
aantal dingen te weten gekomen. Volgens verwachting vinden bijna 
alle kinderen buitenspelen, film kijken, tekenen, online spelletjes, 
muziek luisteren, sporten en dieren leuk en hun kamer opruimen niet 
leuk. Meest interessant zijn de minder voorspelbare uitkomsten. 
Slechts een kwart van de kinderen vindt een boek lezen leuk. Ook 
het lezen van tijdschriften is niet echt populair. Daarnaast blijkt dat 
het lezen van moppenboekjes vooral bij de jongens 
geliefd, maar niet bij de meisjes. Ook blijken de 
kinderen rekenen en spelling leuker te vinden dan 
geschiedenis en aardrijkskunde.

Als we kijken naar de vraag waar zouden kinderen 
hun muntjes in een game aan uitgeven zit er een 
groot verschil tussen de jongens en de meisjes. 
Zoals verwacht staan bij meisjes kleding en uiterlijk 
bovenaan en staat dit bij jongens lager. Maar op 
welke positie zetten kinderen de geheime deur? 
Vooral jongens vinden dit interessant. Als ik kijk naar 
het gemiddelde van de jongens en de meisjes dan 
staat op 1 ‘kleding’ en op 2 de ‘geheime deur’. Op 
deze 2 onderwerpen ben ik me gaan focussen.

Zodra ik ze vroeg om een hun droomwoning te 
tekenen kwam hierbij meer dan de helft uit op 
een villa. Het uiterlijk van de villa varieert van een 
wolkenkasteel tot een fort met wapens op het dak. 
Bij de opdracht ‘teken jouw online poppetje’ valt het 
op dat bijna alle tekeningen realistische poppetjes 
zijn een geen fantasie figuren. Vooral bij de meisjes 
lijkt het erop dat ze zichzelf of een variant die erop 
lijkt hebben getekend. Jongens hebben zichzelf 
vaker uitgerust met wapens.

Als laatste test voor mijn exploratie heb ik onderzocht welke 
storytelling aan zou slaan en welk grafische design ze wel en niet 
leuk vinden (bijlage 10). Voor de storytelling heb ik 3 korte verhaaltjes 
geschreven. Hierbij was ik benieuwd hoe ze erop zouden reageren 
en wat ze zou aanspreken. Voor het testen van het grafisch design 
heb ik 8 keer een poppetje van een jongetje en meisje getekend, maar 
dan telkens op een andere manier. Naast het poppetje wil ik ook hun 
mening weten van de 4 designs van villa’s en 4 designs van natuur. 
Met deze kleine prototypes ben ik er achter gekomen wat wel en niet 
aanslaat bij kinderen.

Bij mijn grafische test kom ik erachter dat kinderen 
meestal houden van realistische tekeningen. Voor 
het personage viel vooral de tekening van de twee 
tieners erg in de smaak. Ze spelen ook het liefst 
iemand in de leeftijd van een tiener. Sommige andere 
designs vinden ze een beetje raar, omdat ze lange 
lichamen hebben of geen gezichten.  Bij de designs 
van de natuur en de huizen vinden ze het wederom 
belangrijk dat het realistisch is en er mag best een 
beetje diepte in zetten. Elementen zoals een meer of 
een zwembad vinden ze heel leuk.

Bij de storytelling test valt het op dat ze eigenlijk alle 
verhalen een beetje hetzelfde vinden. Mijn doel wass om 3 
verschillende verhaallijnen te schrijven, maar onbewust ligt de 
achterliggende verhaallijn van 1 en 2 heel dicht bij elkaar. Van 
deze  drie verhalen springt de 3e er het meeste uit. Vooral het 
element van verschillende personages kunnen spelen vinden 
ze heel leuk.

Beetje bij beetje is mijn eindconcept ontstaan. Hierbij doel is 
iets neer te zetten dat kinderen op een leuke manier bezig laat 
zijn met online lezen.
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1. Dyslexie
Het woord dyslectie is afkomstig uit het Grieks, waarbij  ‘Dys’ staat 
voor niet goed functioneren en ‘Lexis’ voor taal of woord. Mensen 
met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven, terwijl zij een 
normale intelligentie hebben. Dyslexie heeft te maken met de manier 
waarop de hersenen taal verwerken. Bij mensen met dyslexie werkt 
dit niet automatisch. Het is niet duidelijk hoe dit precies komt. Wat ze 
wel weten is dat het erfelijk is. Naar verwachting is in Nederland 3 tot 
5 procent van de leerlingen dyslectisch. [2][3]

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als een hardnekkig 
probleem met het aanleren van accuraat en/of vlot toepassen van 
het lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie is een stoornis 
in het technisch lezen en dus niet in het begrijpend lezen. Het kan 
echter het begrijpend lezen wel belemmeren. Dit is het geval als het 
technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt. Door 
dyslexie wordt het vlot leren lezen belemmerd. [4] 

Knelpunten voor een kind met dyslectie zijn: 
• Automatiseren van technisch lezen: 

Aanleren en snel en nauwkeurig herkennen van 
geschreven woorden.

• Spellen: Aanleren en nauwkeurig produceren van 
de schrijfwijze van woorden.

• Begrijpend lezen: Lezen, begrijpen en leren van 
teksten.

• Strategisch schrijven: Formuleren van teksten.
• Visualisering van klankvormen: Luisteren 

naar teksten en rijtjes en regels leren. 
Taalvaardigheid: Mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid.

Wat is dyslexie en waar loopt een dyslectisch kind op vast? • Aandacht en concentratie: Bestuderen van teksten en 
schriftelijk werk, leren van proefwerken, toetsen en examens. 

• Sociaal-emotionele problemen: Ondanks grote inspanning 
matig resultaat.

• Combinatie met andere leer-en gedragsproblemen: Een 
(klein) deel van de dyslectici heeft ook aandachtsproblemen en/of 
rekenproblemen. [5]

Een veel gemaakte fout van de omgeving van een dyslect is dat er 
alleen maar gekeken wordt naar de negatieve kant van dyslexie. 
Dyslexie heeft namelijk ook veel positieve kenmerken. Mensen met 
dyslexie denken vaak anders. Ze denken veel vrijer, in beelden en 
maken snel associaties. Hierdoor zijn ze vaak creatiever en hebben 
ze veel verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, improvisatietalent 
en ruimtelijk inzicht. Ze kunnen complexe problemen oplossen, 
omdat ze het geheel zien, kritisch denken en vooruitzien. Ook 
hebben ze door het leren omgaan met de taal problemen veel 

doorzettingsvermogen gekregen. Dit maakt 
volwassenen met dyslexie heel geschikt voor taken 
die een goed overzicht en heldere visie vereisen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedenken van een 
strategie voor een campagne of het doorvoeren 
van een reorganisatie. Ook zijn dyslecten goed in 
het aanvoelen van sfeer en wat nodig kan zijn voor 
mensen in bepaalde situaties. Daarnaast behoren 
dyslecten op talloze gebieden tot de groep van 
bekendste en creatiefste personen! [1][3]
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2. Lezen

Lezen verrijkt je wereld. Lezen stelt je in staat je in te leven in anderen, 
om iets te ontdekken over de wereld om je heen of over jezelf en 
lezen is de basis voor leren. Je moet kunnen lezen, om jezelf goed 
te kunnen redden in deze wereld. Helaas vinden kinderen lezen 
steeds minder leuk. Ook de resultaten gaan achteruit. Uit onderzoek 
blijkt echter dat kinderen lezen wel leuk kunnen vinden! Als het 
maar boeiende verhalen en teksten zijn over dingen waar ze zelf 
nieuwsgierig naar zijn en er meer over willen weten.[6]

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. 
Zij komen daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. 
Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten 
bijvoorbeeld hun woordenschat, het geeft kennis en inzicht en ze 
leren zich in te leven in anderen. In onze samenleving is dat van 
belang. Veel kinderen make, omdat ze simpelweg liever in bomen 
klimmen, te weinig ‘leeskilometers’, terwijl ze in latere fasen van 
het onderwijs en tijdens hun werkende leven veel teksten moeten 
‘verwerken’. Wij leven nu eenmaal in een talige samenleving: iedereen 
moet zo goed mogelijk kunnen lezen en schrijven om echt mee te 
kunnen doen.[7][8]

Uit een onderzoek naar woordenschat onder een grote groep 
brugklasleerlingen (Hacquebord, Linthorst en Stellingwerf, 2004) 
blijkt dat veel leerlingen, ongeveer 20%, het taalniveau van de 
schoolboeken niet voldoende beheersen. Hierdoor ontstaat een 
spiraal die ervoor zorgt dat goede lezers het lezen leuk vinden, meer 
woorden leren en daardoor meer toegang tot boeken en andere 
teksten krijgen. Terwijl de zwakke lezers juist een steeds grotere 
achterstand ontwikkelen. Zij hebben geen toegang tot boeken en 
andere teksten die bij hun leeftijd horen, dat zorgt ervoor dat ze lezen 
minder leuk vinden en zo gaat de neerwaartse spiraal steeds maar 
door. Om deze cyclus te doorbreken is het dus belangrijk dat kinderen 
zoveel en zo vroeg mogelijk in contact komen met verschillende 
soorten teksten. [7]

Lezen helpt je fantaseren over de route die je in je leven wilt 
wandelen. Het is voor kinderen onwijs belangrijk dat ze lezen wat ze 
leuk vinden. Daarom vinden veel experts dat scholen moeten stoppen 
met het alleen laten lezen van boeken binnen het AVI van het kind 
en de verplichte leeslijsten. Hierdoor krijg je heel snel dat kinderen 
boeken moeten lezen die ze niet leuk vinden en hierdoor verdwijnt het 
leesplezier snel. Nederland scoort wereldwijd ook heel slecht op het 
gebied van leesplezier. (tabel leesplezier).[8]

Lees plezier en leesfrequentie nemen af vanaf groep 5 van de 
basisschool. Ook een bezoek aan de bieb in school neemt af 
naarmate de kinderen ouder worden. Daarnaast neemt het animo 
voor het lezen in de klas ook sterk af in de hogere groepen.[8]

Waarom is lezen zo belangrijk?

Albert Einstein: ”De logica brengt je van A 

naar B, maar verbeelding 

brengt je overal!” 
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Anneke Smits: 

(logopedist)

“Leesmotivatie bereik je niet 

door leerlingen een set technische 

oefeningen te geven. Inmiddels weten 

wetenschappers dat die technische 

oefeningen je geen betere lezer maakt. 

Sterker nog, ze leiden in veel gevallen 

tot afname van de leesmotivatie en 

tot slechtere leesprestaties.”

Uit onderzoek dat Blink gedaan heeft voor “Het nieuwe lezen” 
is gebleken dat een aantal dingen heel belangrijk zijn. Zo is het 
belangrijk dat kinderen tijdens het lezen actief bezig zijn binnen een 
thema. Er wordt aangeraden om 6 tot 8 weken binnen een thema te 
lezen.[8] 

Onder ouders met dyslectische kinderen heb ik een enquête uitgezet. 
Hieruit blijkt dat 77% van de kinderen het niet leuk vindt om te lezen. 
De norm van elke dag 30 minuten lezen wordt dan ook niet gehaald. 
78% van de ouders heeft dan ook moeite met het motiveren van hun 
kind voor lezen. Veel ouders lezen daarom boeken voor aan hun 
kind of lezen samen. Als kinderen online oefenen, wordt er eerder 
geoefend met spelling dan met lezen. Als de kinderen wel lezen, 
houden ze vooral van spannende boeken met avontuur, strips, dieren 
en moppen of met grappige tekstjes. Dit doet het altijd goed. Veel 
genoemde boeken zijn de waanzinnige boomhut, Geronimo Stilton, 
Harry Potter, Leven van een Loser, Dogman, en nog veel meer.

Uit mijn gesprekken met mij focus group (bijlage J) ouders van 
dyslectische kinderen bleek dat op het gebied van leesplezier er 
nog een grote slag valt te slaan. Voor veel ouders is het dan ook 
een drama om hun kind aan het lezen te krijgen. Ondanks dit geven 
ouders niet zo snel op. Ze gaan koken met de kinderen en laten 
de kinderen het recept lezen of ze spelen fysieke spelletjes om de 
spelling te oefenen. Ouders proberen iedere dag met lezen bezig te 
zijn. Vaak leest dan het kind een deel en daarna de ouder weer een 
deel. Soms leest de ouder bewust een woord fout en dan moet het 
kind meelezen om deze fout eruit te halen. Zo zorg je dat het kind 
blijft opletten. 
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3. Begeleiding op school

De begeleiding die een kind van school krijgt verschilt per 
school, maar in hoofdlijnen beschikt elke school over een O.T. 
(Ondersteunend Team). Dit team biedt ondersteuning aan 
de docenten en begeleiden kinderen buiten de klas. Dit team 
bestaat vaak uit onderwijsassistenten. Volgens Louise Pruissen 
bestonden deze teams vroeger vooral uit remedial teachers, maar 
omdat die te duur waren zijn ze bijna allemaal vervangen door 
onderwijsassistenten (zie bijlage 1). [9]

In alle groepen moeten kinderen 2 keer per jaar een cito toets 
maken. Een keer halverwege het jaar en een keer aan het 
einde. De cito toets bestaat uit verschillende onderdelen. Ik 
groep 5 worden ze getest op Rekenen, (DMT/AVI), Spelling, 
begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. De DMT 
(Drie Minuten Toets) test het technisch lezen door hoeveel 
losse woorden je binnen 3 minuten kan lezen. AVI staat voor 
analyse van individualiseringsvormen. AVI test het niveau 
van het lezen door de leesvaardigheid van teksten. Daarnaast 
zorgt dit systeem ervoor dat teksten makkelijk kunnen 
worden ingedeeld op moeilijkheidsgraad. Het AVI systeem is 
inmiddels veranderd. Voorheen waren er 9 niveaus. Inmiddels 
zijn het er 12 (zie bijlage 6, tabel 1). Voor de niveaus geldt dat 
de gemiddelde lengte van woorden en zinnen toeneemt en dat 
de verhaallijnen complexer woorden. [10][11][12] 

Wanneer een kind voor extra begeleiding van het OT in 
aanmerking komt verschilt per school. Vaak is dit pas als een 
kind een E score heeft gehaald, dus bij de zwakste 10% hoort 
(zie bijlage 6, tabel 2).  Een kind met vermoedelijke dyslexie 
word pas getest als het minimaal 3x een E score heeft 
behaald voor lezen en spellen. Daarnaast moet de school 

kunnen aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om deze score 
te voorkomen. Dit wordt gedaan aan de hand van het ‘Continuüm 
van zorg model’ (zie bijlage 6, tabel 3). Als een kind aan deze eisen 
voldoet wordt een dyslexie test vanuit de school vergoed. Als een 
kind niet in aanmerking komt voor een test, kunnen ouders ook op 
eigen kosten hun kind laten testen.[13]

Om een beter beeld te krijgen van de praktijk heb ik een enquête 
uitgezet onder ouders met een kind met dyslexie (zie bijlage i). 
Deze enquête is door 127 mensen ingevuld. Voor de uitwerking 
van de resultaten heb ik de eerste 100 reacties gebruikt. Uit mijn 
enquête blijkt dat bij de meeste kinderen dyslexie in groep 3/4/5 

wordt vastgesteld. Daarnaast blijkt dat 50% van de ouders de 
begeleiding die hun kind vanuit school krijgt een voldoende 
zouden geven (cijfer 6/7) en 14% zou de school zelfs een 8 of 
hoger geven. Daarnaast geven 36% van de ouders de school 
helaas een onvoldoende. De meest genoemde reden hiervoor 
is dat ze vinden dat de school te weinig zijn best doet en weinig 
begeleiding geeft of begrip toont. Vaak moeten ouders dan 
overal zelf achteraan gaan. Ondanks dit zijn er ook veel scholen 
die het goed doen. Deze scholen bieden veel hulp en zijn erg 
betrokken.

Als kinderen extra begeleiding krijgen, krijgen ze dit vooral 
op school of bijles buiten school. Slechts 13% heeft bijles 
van een remedial teacher en 10% maakt gebruik van online 
bijlesprogramma’s. Gelukkig zijn bijna alle ouders bereid om 
hun kind extra te helpen. Er kwam duidelijk naar voren dat 
ouders hun kind vooral helpen met lezen. Zowel het zorgen 
dat het kind zelf leest, voorlezen en samen lezen. Ook helpen 
ouders mee met het oefenen van spelling of het helpen met 
huiswerk. Daarnaast begeleiden veel ouders hun kind met het 
doorlopen van het RID dyslexie traject.

Welke begeleiding biedt een school voor een dyslectisch kind?
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4. Leerprogramma’s

Om een goed beeld te krijgen van wat er al is op de markt, ben ik gaan 
kijken naar bestaande leerprogramma’s. Hierbij heb ik voornamelijk 
gekeken naar programma’s die zijn genoemd door een van de experts, 
die terugkwamen in de enquête of door ouders met een dyslectisch 
kind. Het is een combinatie van zowel bijscholingsprogramma’s, 
ondersteuningsprogramma’s en lesmethodes. 

Uit mijn enquête onder ouders met dyslectische kinderen komt naar 
voren dat er al veel gebruik gemaakt wordt van de verschillende 
leerprogramma’s. Slecht 31% zegt geen gebruik te maken van online 
leerprogramma. De hoofdreden hiervoor is dat ze hun kind niet 
gemotiveerd krijgen. Onder de overige 69% wordt Taalblobs, Squla, 
Letterlicht van Marant en Yoleo het meest genoemd. Een deel hiervan 
wordt op school gebruikt en een deel thuis.

Blink (lezen)
Blink levert online lesmethodes voor zowel 
de basisschool als middelbare school. Het 
sterke aan Blink is dat ze veel gebruik maken 
van storytelling in hun lesmethodes. Je wordt 
meegenomen in een verhaal tijdens het leren. 
Wat ook heel interessant is aan Blink is hun 
inzet voor ‘Het nieuwe lezen’. Dit komt voort 
uit jarenlang onderzoek. Vanuit dit onderzoek 
hebben ze de lesmethode Blink lezen opgezet.

Blink lezen is een complete leesmethode 
voor groep 4 t/m 8. Het is een combinatie van 
begrijpend lezen (luisteren en kijken), technisch 
lezen, vrij lezen en voorlezen. De leesmethode 

van Blink maakt kinderen nieuwsgierig. Uit 
hun onderzoek blijkt dat achtergrond en 
woordenschat het meest belangrijk is voor 
tekst begrip. Het werkt daarom het beste om 
een langere periode binnen een thema te lezen. 
Dan komen begrippen en woorden automatisch 
vaker terug en worden zo in het lange termijn 
geheugen opgeslagen. Daarom worden bij Blink 
lezen 5 thema’s per jaar behandeld, dus de 
kinderen zijn ongeveer 6 a 8 weken binnen het 
zelfde thema bezig. [6][14]

Squla
Squla heeft een heel breed aanbod. Het is een 
van de weinige online leerplatforms die ook 
iets speciaal voor dyslecten aanbiedt. Hun 
lesmethode kan zowel in de klas als thuis 
gebruikt worden. Je kan zelf een bepaald vak 
kiezen om te oefenen. Het niveau wordt bepaald 
door de klas waar je in zit. Kinderen leren hier 
door middel van spelletjes. Op deze manier 
wordt de lesstof leuk gebracht. Echter door het 
gebrek aan storytelling verwacht ik dat kinderen 
onvoldoende geboeid blijven op de lange 
termijn. Zeker bij kinderen die extra begeleiding 
nodig hebben is dit erg belangrijk.[15]

LOI Kidzz
LOI Kidzz maakt net als Blink ook goed gebruik 
van storytelling. Bij de meeste mensen is 
LOI Kidzz vooral bekend van de typecursus 
die zij aanbieden. Hierbij beleven kinderen 
een spionnenavontuur en leren ze typen met 

Welke leerprogramma’s zijn er al en wat zijn de sterke punten?
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motiverende oefeningen en uitdagende games. 
Naast de typecursus kunnen kinderen bij LOI 
Kidzz ook op een leuke manier een cursus 
Engels, Spaans of leesvaardigheid volgen.[16]
[17]

De Zevensprong
De Zevensprong is een educatieve leesgame 
van LOI Kidzz waarbij kinderen spelenderwijs 
lezen. In deze game komt het boek van 
Tonke Dragt tot leven in een motiverende 
leesgame. Er wordt gebruik gemaakt van zowel 
leesopdrachten als animatie. Het spel focust 
zich op de 12 bekendste leesmoeilijkheden. 
Deze leesmoeilijkheden worden steeds op 
een andere manier aangeboden en geoefend. 
Het spel start op AVI niveau E4 en eindigt op 
AVI niveau M6. De game kan zowel op een 
computer als tablet gespeeld worden en is niet 
gekoppeld aan een lesmethode. Van Marion 
van der Meulen begreep ik dat dit programma 
oorspronkelijk is ontwikkeld in samenwerking 
met Zwijsen. Inmiddels wordt het aangeboden 
door LOI Kids voor €199,-. Persoonlijk vind ik dit 
erg duur voor 1 verhaal. [17]

Letters in Beweging
Letters in beweging is een preventief 
programma van bereslim.nl. Dit programma kan 
in de kleuterklas worden ingezet bij kinderen die 
een lichte achterstand hebben of kans hebben 
om later een achterstand te ontwikkelen. Het 
programma is self-supporting, dus de docent 
heeft er bijna geen omkijken naar en het is leuk 
voor de kinderen om te doen. [13]

Bouw!
Bouw! is een computer gestuurd interventie 
programma van Lexima dat kinderen van groep 
2 tot groep 4 extra hulp biedt bij het ontwikkelen 
van hun leesvaardigheden. Door het vroegtijdig 
te signaleren dat een kind moeite heeft met 
letters en klanken kan tijdig extra ondersteuning 
worden geboden. Dit moet voorkomen dat 
een kind achterstand oploopt. Veel scholen 
maken hier gebruik van, omdat een school dan 
aantoonbaar er alles aan gedaan heeft om 
achterstand te voorkomen. Kinderen kunnen 
met Bouw! werken op school, maar ze moeten 
er ook een paar keer per week thuis aan werken. 
Het is wetenschappelijk aangetoond dat het 
werken met Bouw! ook daadwerkelijk helpt. 
Door het werken met Bouw! kan de indicatie 
dyslexie met de helft worden verminderd 
en in de meeste gevallen kunnen ernstige 
leesproblemen worden voorkomen.[13][18]

Letterlicht
Letterlicht is een behandelsoftware 
voor dyslexie. Het is een unieke online 
behandelprogramma van Marant 
Behandelpraktijk, bedoeld voor kinderen met 
ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Met dit 
programma kunnen kinderen nog meer op maat 
geholpen worden. Kinderen gebruiken dit thuis 
tijdens dyslexiebehandelingen. Kinderen kunnen 
dan op een leuke manier lezen en spellen. Het 
voordeel van Letterlicht is dat de oefeningen 
visueel aantrekkelijk en uitnodigend zijn. Het 
wordt ondersteund met gesproken tekst en 
speciale symbolen. Ook staat het programma in 
directe verbinding met een digitaal logboek. [19]
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Taal Blobs
Taalblobs is een adaptief oefenprogramma 
voor spelling. In het programma zijn woorden 
opgenomen die overeenkomen met de leerstof 
van begin groep 3 tot eind groep 8. Iedere dag 
wordt automatisch een takenlijst samengesteld 
met passende oefeningen voor het kind. Het 
programma bevat meer dan 20 spelletjes 
waardoor de verschillende woorden altijd 
op de juiste manier worden geoefend. Aan 
beginnende spelers wordt veel steun gegeven 
op het gebied van klank en regelstructuur, 
terwijl meer gevorderde spelers meer 
uitdagende oefeningen krijgen. Om kinderen 
gemotiveerd te houden worden de oefeningen 
steeds afgewisseld met korte spelletjes 
en als alle taken zijn afgerond, volgt een 
beloningsspel. Als het kind tijdens het oefenen 
foutjes maakt krijgt het kind alleen feedback en 
word er niet verder op de fouten ingegaan. [20]
[21]

Yoleo
Yoleo biedt kinderen de kans om door het 
lezen van hybride boeken (Tekst gecombineerd 
met audio) lezen als leuker en makkelijker te 
ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een 
selectie van boeken die ze anders misschien 
niet gauw zouden pakken. Deze game 
motiveert kinderen daarnaast ook om meer 
leeskilometers te maken. [7]

Uit mijn interview met Olivia uit groep 5 (zie 
bijlage G) komt naar voren dat zij een tijd heeft 
gewerkt met het programma Yoleo. In het begin 
vindt ze dit erg leuk, maar dit neemt later af. 

Reden is dat de gekochte meubels om je kamer 
mee in te richten niet verplaatst/aangepast 
kunnen worden in het programma. Het boeken 
aanbod vindt ze ook wat beperkt, omdat haar 
AVI niveau niet zo hoog is.

Taal in blokjes
Taal in blokjes is de school versie van de 
F&L methode. Taal in blokjes wordt gebruikt 
voor de begeleiding van kinderen met leer- en 
spellingsproblemen in het basis- en speciaal 
onderwijs. Het is zowel een online als fysieke 
methode. Bij de fysieke methode moeten 
kinderen aan de slag met gekleurde blokjes of 
markeerstift, zodat ze het zelf op elk woord of 
tekst kunnen toepassen.  [23]

De F&L methode®
De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor 
lezen en spellen. Het  is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van 
de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende 
soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van 
het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn 
gestimuleerd. Bij het lezen met deze methode draait het om de 
klinker. Deze staat centraal. Bij het ontcijferen van meerlettergrepige 
woorden is het belangrijk dat er goed naar de klinkers gekeken wordt. 
Dit kunnen ze dan gebruiken als ankerpunt van een lettergreep. Zo 
krijgt het kind een visueel beeld bij de lettergreep en zien hoe een 
klinker klinkt. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden 
geeft daarnaast ook informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de 
leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.[22]

Naast online programma’s en methodes zijn er ook veel offline 
methodes of de combinatie van beiden. Taal in blokjes is bijvoorbeeld 
zowel een online als offline methode. Er zijn natuurlijk ook genoeg 
offline methodes. Op aanraden van Louise Pruissen (bijlage 2) kwam 
ik uit bij de 2 belangrijkste.
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Scala Leuker Leren
Scala maakt educatieve spellen die leuk zijn 
om te spelen en tegelijk ook leerzaam zijn. Ze 
richten zich vooral op kinderen vanaf 4 jaar (en 
hun ouders). De inhoud van de spellen is vaak 
aangepast aan het leerjaar waar het kind zich 
in bevindt. Ze maken zowel boeken als bord- of 
kaartspellen.[24]

Zoeklicht dyslexie
De boeken van Zoeklicht dyslexie zijn goed voor 
kinderen met dyslexie of een leesachterstand. 
De boeken serie bestaat uit leesboeken, 
informatieve boeken en hertalingen van 
bekende kinderboeken. Met de boeken van 
Zoeklicht dyslexie ervaren dyslectische 
kinderen hoe leuk lezen kan zijn. Zoeklicht 
dyslexie is geschikt voor kinderen vanaf groep 4 
(vanaf 7 jaar). 
De kracht van de boeken van Zoeklicht dyslectie 
zijn: 
• korte zinnen
• Speciaal lettertype
• Elke zin op een nieuwe regel
• Veel illustraties die het verhaal 

ondersteunen
• Korte hoofdstukken
• Belangrijke woorden springen eruit
• Tekst met veel humor

Vooral over het hertalen van boeken ben ik erg 
enthousiast. Hertalen houdt in dat te moeilijke 
boeken worden herschreven, zodat oudere 
kinderen ook boeken kunnen lezen die bij hun 
leeftijd passen in plaats van hun AVI niveau.[25]
[26]
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5. Doelgroep

Kinderen in groep 5 zijn gemiddeld 9 jaar. Deze kinderen worden 
langzaam brutaler en eigenwijzer, doen stoer, zijn sneller boos of 
plotseling heel verdrietig. Kinderen in deze leeftijd kunnen ook 
moeite met inslapen krijgen, angstiger zijn, zich terugtrekken of 
er ontwikkelen zich mogelijk zelfs lichamelijke klachten. In deze 
ontwikkelingsfase gaan kinderen vanuit een nieuw gezichtspunt 
naar de dingen kijken. Ze worden zich bewust van hun eigen ‘ik’ en 
komen hierdoor tegenover ‘de ander’ te staan. Ook hun gevoelsleven 
ondergaat een grote verandering. De buitenwereld en alles wat 
daarin gebeurt lijkt nu pas echt ‘binnen’ te komen. Ze gaan kritischer 
vragen stellen over regels en gewoonten of maken zich meer zorgen 
over de wereld om hen heen. Ze wille enerzijds hun eigen wereld 
groter maken, anderzijds is er nog veel behoefte aan veiligheid en 
geborgenheid. Het is een drempelovergang waardoor het kind zich 
kwetsbaar voelt. De 9-jarigen herkennen veel in elkaar, maar krijgen 
ook meer oog voor onderlinge verschillen. Ze vergelijken zichzelf en 
hun prestaties voortdurend met leeftijdgenoten. Dit kan aanleiding 
zijn voor onderlinge botsingen en zelfs pesten. Vriendschappen 
worden op de proef gesteld, maar worden tegelijkertijd 
betekenisvoller. [27]

In groep 5 krijgt een kind Nederlands en rekenen/wiskunde. 
Nederlands bestaat uit lezen, schrijven, (werkwoord)spelling, taal- 
en redekundig ontleden, woordenschat en mondeling onderwijs. 
Daarnaast krijgt een kind vakken gericht op de brede ontwikkeling: 
oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en 
bewegingsonderwijs. Op sommige scholen krijgen kinderen vanaf 
groep 5 ook het vak Engels. Naast nieuwe vakkennis, besteedt de 
leerkracht in groep 5 aandacht aan ‘leren leren’, zoals taakaanpak en 
reflectie op je werk. Omdat de lesstof in groep 5 voortborduurt op de 
lesstof uit groep 4 en kinderen voorbereidt op de lesstof in groep 6, 
ontstaat er een doorgaande leerlijn. [28]

Kinderen van deze leeftijd vinden het helemaal geweldig om online 
spelletjes te spelen op Roblox. Dit is een online spel en game-
creatiesysteem waarmee gebruikers games kunnen programmeren 
en spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Opgericht door 
David Baszucki en Erik Cassel in 2004 en uitgebracht in 2006. Heel 
lang was Roblox relatief klein. Vanaf 2010 begint Roblox ineen te 
groeien en door de coronapandemie kreeg het een enorme boost. 
Alleen al in de VS telt Roblox in augustus 2020 meer dan 164 miljoen 
actieve gebruikers onder de 16 jaar. Op het platform van Roblok 
staan ontelbaar verschillende spelletjes in allemaal verschillende 
categorieën. Het draait vaak om de sociale interactie binnen deze 
spelletjes.[29][30]

Welke interesses heeft een kind in groep 5?
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Na aanleiding van de 2 focus group’s met ouders, heb ik een affinity 
diagram gemaakt met de volgende conclusies.
• Net als alle kinderen houden dyslectische kinderen in groep 5 van 

spelletjes, alleen haken ze al snel af als dit door hun dyslexie te 
moeilijk is. 

• Ze houden van verhalen, maar willen het liefst voorgelezen 
worden. Bij het zelf lezen lopen ze vaak tegen dezelfde problemen 
aan. 

• Op school is er vaak maar een beperkte keuze aan dyslexie 
boekjes en de dyslectische kinderen vinden naar de bieb gaan niet 
leuk.

• Het is erg lastig om een leuk boek uit te kiezen met niet te kleine 
letters. 

• Vaak lezen ze boeken die ze al kennen meerdere keren.

Bij de kinderen van groep 5 had ik een cultural probe uitgezet en 
hierbij zijn een aantal dingen wel duidelijk geworden over mijn 
doelgroep. Zoals verwacht vinden bijna alle kinderen buitenspelen, 
film kijken, tekenen, online spelletjes, muziek luisteren, sporten en 
dieren leuk en hun kamer opruimen niet leuk. Meest interessant 
zijn de minder voorspelbare uitkomsten. Slechts een kwart van de 
kinderen vindt een boek lezen leuk. Ook het lezen van tijdschriften is 
niet echt populair. Daarnaast blijkt dat het lezen van moppenboekjes 
vooral bij de jongens geliefd, maar niet bij de meisjes. Ook blijken de 
kinderen rekenen en spelling leuker te vinden dan geschiedenis en 
aardrijkskunde.
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Boasz zit in groep 5. Sinds kort weet hij dat hij dyslexie heeft. Hij 
heeft vooral moeite met het schrijven van klanken die op elkaar lijken 
zoals de m/n of de ng/nk. Ook lezen vindt hij lastig en niet leuk. Wat 
hij wel heel leuk vind zijn dino’s en Minecraft. Hier kan hij uren over 
doorvertellen. Na lang doorvragen kom ik erachter dat hij graag 
creatief bezig is, waaronder tekenen. Hij vertelt enthousiast over een 
tomaten plant die hij afgelopen zomer gekweekt heeft, maar helaas 
de winter niet heeft overleefd. Hij praat heel makkelijk maar kan ook 
snel afdwalen. Ook lezen vind hij lastig en niet leuk, daar is hij in het 
gesprek heel duidelijk in. Al vrij snel merk ik dat hij het ook niet echt 
een kans geeft.  

Op dit moment is hij is de klas ‘Het leven van een loser’ aan het lezen. 
Dit boek lijkt hem wel oké, maar hij is pas net erin begonnen. Een 
tijdje geleden heeft hij ‘De grijze jager’ gelezen. Dit is een best wel 
moeilijk boek. Volgens zijn juf kon hij precies vertellen waar het boek 
over ging. Zelf is hij minder enthousiast, want er staan geen plaatjes 
in het boek. Hij voelt zich een beetje opgelicht en heeft vindt dit niet 
leuk. In de klas is de juf nu ‘Fuchsia miniheks’ aan het voorlezen. 

Olivia zit in groep 5. Ze weet nog niet officieel of ze dyslexie heeft, 
maar alles wijst er wel op. Haar lees tempo ligt erg laag en ook heeft 
ze veel moeite met spelling. Dyslexie komt veel voor in haar familie. 
Ze wordt nu pas getest omdat eerder haar scores niet ‘slecht’ genoeg 
waren. Olivia is een heel lief en rustig meisje. Ze houdt van dieren en 
ze vindt het leuk om te knutselen. 

In tegenstelling tot Boasz heeft ze geen hekel aan lezen. Als ze het 
boekje kent en het samen met haar moeder leest vindt ze het meestal 
leuk. Ondanks dat vindt ze lezen nog steeds niet het leukste dat er is. 
Moeder en dochter hebben moeite met de juiste boeken te vinden. 
Wat zij wil lezen is de makkelijke lezen variant van Geronimo Stilton. 
Ze geeft aan dat ze de gewone boeken best lastig vindt en vooral 
moeilijk zijn de woorden in de gekke lettertypes. Blijkbaar hebben ook 
andere karakters van Geronimo Stilton hun eigen boeken reeks. Olivia 
vindt ook de boeken van Thea Stilton erg leuk! 

Als Olivia een boek uit kiest kijkt ze vooral naar het plaatje op de kaft 
en de titel. Dit kan soms wel een verkeerd beeld geven. Ze dacht 
namelijk dat het boek ‘worst met appelmoes’ een heel saai boek was, 
maar dit is uiteindelijk helemaal niet. Dit boek heeft ze afgelopen tijd 
wel 3 keer gelezen. De moeder van Olivia vertelt dat haar lees niveau 
op E3 staat. Dit is laag voor een kind in groep 5. Olivia zelf wilt dit 
volgens haar moeder absoluut niet weten, omdat ze dan denkt dat ze 
slecht is. 

Boasz
9 jaar

Olivia
9 jaar
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Ontwerpcriteria
Vanuit mijn onderzoek heb ik ontwerpcriteria opgesteld die mij 
hebben geholpen om tet een uiteindelijk concept te komen.

Focus op het lezen: Waarbij ik aan het begin mijn focus 
had liggen op zowel spelling als lezen. Kwam ik er achter dat er voor 
spelling al redelijk veel is. Daarnaast is het bij spelling gewoon een 
kwestie van vaak doen. Op het gebied van lezen zijn er heel veel 
boeken, maar verder is er weinig. Kinderen met dyslexie vinden lezen 
vaak niet leuk. Het is daarom heel belangrijk dat deze kinderen op 
een leuke speelse manier met lezen bezig zijn en niet afgeschonken 
worden door dikken boeken vol met tekst. Het is gewoon heel 
belangrijk dat deze kinderen gewoon lekker met lezen bezig zijn 
zonder dat ze het gevoel hebben dat ze aan het lezen zijn.

Online: Tijdens mijn onderzoek kwam ik er achter dat kinderen 
veel meer getrokken worden door online. Veel kinderen zien boeken 
als school en de tablet met spelletjes als vrijetijd. Juist omdat 
kinderen de tablet zien als iets leuks, wil ik hier gebruik van maken 
om ze aan het lezen te krijgen zonder het schoolse gevoel.

Creatief: Kinderen met dyslexie zijn meestal heel creatief. 
Het brein van een dyslect werkt ook anders dan het brein van een 
gewoon kind. Juist door binnen mijn concept dingen toe te voegen 
waar kinderen hun creativiteit in kunnen uiten denk ik dat ik ze sneller 
gemotiveerd krijg voor mijn concept. 

Intrinsieke motivatie: Wanneer kinderen intrinsiek 
gemotiveerd zijn behalen ze vaak betere resultaten dan wanneer ze 
extrinsiek gemotiveerd zijn. We spreken van intrinsieke motivatie als 
het doel van de activiteit gelegen is in de activiteit zelf, dus als ze 
echt gaan lezen omdat ze het leuk vinden. Bij extrinsieke motivatie 
zijn kinderen gebonden aan beloningen en/of verwachtingen van 
buiten af. In mijn geval zijn ze niet gemotiveerd voor het lezen zelf 
maar doen ze het vanwege de beloning die ze er voor krijgen. Vaak 
heeft dit op de lange termijn negatieve gevolgen en verliezen ze 
motivatie om iets te doen. Bij mijn eindconcept probeer is zoveel 
mogelijk de focus te leggen op de intrinsieke motivatie en niet de 
extrinsieke motivatie. Ik weet dat dit niet 100% gaat lukken, omdat 
dyslecten van zichzelf weinig motivatie hebben om te lezen. Ondanks 
dit ga ik het wel proberen.[55]

Storytelling: Door gebruik te maken van storytelling verwacht 
ik kinderen sneller gemotiveerd te krijgen voor het lezen. Als ik er 
voor kan zorgen dat een kind wilt weten hoe iets afloopt of hoe iets 
verder gaat verhoog ik de intrinsieke motivatie van het kind voor mijn 
eindconcept. 

Combinatie lezen/kijken/luisteren: Tijdens 
mijn onderzoek kwam ik er achter dat kinderen boeken vaak 
meerdere keren lezen omdat ze het moeilijk vinden om aan iets 
nieuws te beginnen. Dit komt vaak door dat kinderen het lastig vinden 
om iets te lezen als ze niet precies weten waar het over gaat. Door 
gebruik te maken van zowel grafische context, video en audio kan ik 
kinderen helpen aan een verhaal te beginnen. Ze weten dan iets meer 
wat ze kunnen verwachten. Daarnaast is het een goede afwisseling 
naast het lezen, want een kwartier lang lezen trekt een dyslectisch 
kind ik groep 5 niet. Dit is teveel inspanning. 
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Eerste schetsen

Concept 1: Hybride lezen Concept 2: Thema kamers

Na dat ik redelijk wat onderzoek heb gedaan ben ik begonnen aan 
het vlug uitwerken van een aantal schetsen. Deze schetsen zijn 
gedurende mijn proces ontstaan.

Mijn eerste concept is al wat vroeger in mijn proces ontstaan. Hierbij 
was het nog mijn idee om gebruik te maken van een hybride vorm 
met zowel iets online als offline. Echter kwam ik er achter dat dit juist 
afleidend werkt en de eventuele lol er snel af is.

Bij dit concept wilde ik graag inspelen op het geen dat kinderen 
eindeloos kunnen lezen. Hierbij wilde ik de kinderen laten lezen 
zonder boeken en het lezen zoveel mogelijk verstoppen.

Bij dit concept vindt er een schakeling plaats tussen het boek en de 
tablet. Als je begint kan je via de tablet trailers bekijken van boeken. 
Op deze manier kunnen kinderen op een speelse manier een leuk 
boek uit zoeken zonder te hoeven lezen. Dit gekozen boek word dat 
niet veel later thuisbezorgd.
In het boek gaat het kind natuurlijk aan de slag met het lezen van 
het verhaal. Tijdens het lezen verteld het boek wanneer je de tablet 
er weer bij moet pakken. Je kan dan aansluitende filmpjes kijken die 
horen bij het boek of de tablet leest stukjes voor. 
Het kind lees een paar keer per week volgens een schema. Als 
kinderen zich hier aan houden of een hoofdstuk uit hebben gelezen 
kunnen ze muntjes verdienen en hier vervolgens leuken dingen mee 
kopen in de app.

De app Leexie met als motto lekker lezen is een app die kinderen 
op een leuke manier met lezen bezig laat zijn. Leexie is het 
hoofdpersonage en de kinderen bepalen zelf hoe Leexie er uit ziet.  
Leexie is altijd positief en woont in een groot huis. Binnen deze app 
kan je door het huis lopen en in elke kamer kan je iets anders doen. 
Zo kan je leuke recepten lezen en maken in de keuken, songteksten 
van je favoriete liedjes lezen in de muziek kamer, knutsel tips lezen in 
het atelier en nog veel meer!

Leexie
Lekker Lezen ?

Hallo!
Leuk dat je er

weer bent
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Story concept 3a

Concept 3: Kleine avonturen

Story concept 3b

Binnen deze game staat lezen centraal. Echter hoeven kinderen niet 
alles zelf te lezen. Er zijn stukken van het verhaal die ze zelf lezen en 
er zijn stukken die voorgelezen worden of te zien zijn in filmpjes. Zo 
zitten ze goed is het verhaal zodra ze zelf gaan lezen. 

Je bent bij opa en die heeft een hele bijzondere boekenkast. In deze 
kast staan allemaal magische boeken met elk zijn eigen avontuur die 
ze kunnen gaan beleven. Het kind kan zelf kiezen welk verhaal hij/zij 
wilt beleven.

Binnen dit verhaal heb je heel veel verschillende karakters. Elk 
karakter beleeft zijn eigen avontuur. Kies zelf welk karakter je wilt 
spelen of wissen tussendoor van karakter als je liever een ander 
verhaal leest. 

In de dierentuin hoef je niet bang te zijn.

Enge dieren zitten in een kooi of achter glas.

Je kunt ze rustig bekijken.

Steek je tong maar uit naar de slang.

Denk maar niet, dat hij je kan grijpen.

En laat maar eens een wind in het stinkende 

In de dierentuin hoef je niet bang te zijn.

Enge dieren zitten in een kooi of achter glas.

Je kunt ze rustig bekijken.

Steek je tong maar uit naar de slang.

Denk maar niet, dat hij je kan grijpen.

En laat maar eens een wind in het stinkende 
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Uitwerking concept 3
Na aanleiding van mijn eerste 
schetsen heb ik besloten door 
te gaan op concept 3. Hierbij 
stonden aan aspecten afkomstig 
uit mijn ontwerpcriteria al voor mij 
vast. De hoofdfocus licht op het 
lezen, maar dit word afgewisseld 
met voorlezen en filmpjes.  Je  
speelt een game waarbij jij het 
hoofdpersonage bent. In basis 
is er een hoofdverhaallijn, maar 
daar in bevinden zich heel veel 
kleinere verhaaltjes om te lezen.  
Het verhaal speelt zich af in 
een villa en je kan hier vrij door 
heen lopen om het avontuur op 
te lossen. Door het gehele spel 
kan je kleding voor je personage 
meubels om de kamers in te 
richten vinden of krijgen. Hierdoor 
kunnen kinderen hun creativiteit 
uiten in het spel. Daarnaast 
kunnen ze ook nog sleutels 
vinden of krijgen die deuren open 
maakt, waardoor ze een stapje 
verder komen in het verhaal.
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Prototype
Voordat ik mijn concept breder uit kon werken moest ik eerst een 
twee kleine testjes gemaakt om te kijken wat kinderen wel en niet 
leuk vinden. Ik ben op grafisch gebied gaan kijken wat ze wel en niet 
leuk vinden en op het gebied van storytelling. (bijlage 10)

Bij mij grafische test kwam ik er achter dat kinderen meestal houden 
van realistische tekeningen. Voor het personage viel vooral de 
tekening van de 2 tieners erg in de smaak. Ze spelen ook het liefst 
iemand is de leeftijd van een tiener. Sommige andere vonden ze een 
beetje raar, omdat ze lange lichamen hadden of geen gezichten.  Bij 
de tekeningen van de natuur en de huizen vonden ze het wederom 
belangrijk dat het realistisch is en er mag best een beetje diepte in 
zetten. Elementen zoals een meer of een zwembad vinden ze heel 
leuk.

Bij de storytelling test viel het op dat ze eigenlijk alle verhalen 
een beetje het zelfde vonden. Mijn doel was om 3 verschillende 
verhaallijnen te schrijven, maar onbewust lag de achterliggende 
kern van verhaal 1 en 2 heel dicht bij elkaar. Van deze 3 verhalen 
sprong dat de 3e er het meeste uit. Vooral het element van dat ze 
verschillende personages kunnen spellen vinden ze heel leuk.
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Proof of concept
Het eindconcept is een game gemaakt 
voor kinderen met dyslexie. Deze game kan 
worden gespeeld door middel van een app 
op een tablet of telefoon. Het doel is om 
deze dyslectische kinderen op een leuke 
en speelse manier aan het lezen te krijgen. 
Hierbij maak ik gebruik van storytelling 
om de kinderen geboeid te krijgen en te 
houden. Er wordt gebruik gemaakt van 
eenvoudige en korte zinnen, met eventueel 
kleine illustraties erbij. Hierdoor is het voor 
dyslectische kinderen van groep 5 passend 
hun leesniveau.

De app heet ‘De geheimen van villa Leexie’. Villa Leexie is een 
mysterieus internaat voor tieners. Hier woont de zorgmoeder Cato 
en 6 tieners. De villa zit vol met geheimen en avonturen. Elke tieners 
heeft zijn eigen verhaallijn en beleeft eigen avonturen. Tijdens het 
spelen van de app kun je wisselen tussen de personages. Zo kan 
ieder dyslectisch kind avonturen beleven die passen bij hun eigen 
interesses. Als een verhaallijn van een personage is afgelopen, zal 
deze het huis verlaten en zal er een nieuwe personage inkomen. 
Hierdoor wordt er langdurig speelplezier gerealiseerd. 

Tijdens het spelen van de app ligt de focus op het lezen van de 
kinderen, dit wordt afgewisseld met ondersteunende filmpjes of audio 
bestanden. Door deze balans zijn kinderen veel bezig met lezen, 
zonder dat ze het als belastend ervaren.
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Ze kunnen aan de hand van filmpjes terugkijken wat er tot nu toe 
gebeurd is in het verhaal van hun personage. Dit is vooral handig als 
ze er even niet mee gespeeld hebben. Op deze manier zitten ze weer 
helemaal in het verhaal, zodat ze enthousiast verder kunnen spelen. 

Tijdens het spelen van de app kunnen kinderen vrij door het huis heen 
bewegen. Deuren die in het begin van het avontuur nog gesloten zijn, 
kunnen later open gemaakt worden. Hierdoor ontdekken ze steeds 
nieuwe dingen van het huis.

Binnen de app kunnen kinderen makkelijk lezen wat de volgende 
acties zijn van die personage. Na uitvoering van deze acties komen 
er weer nieuwe actie passend bij de verhaallijn. Binnen de app kan 
je andere personages aanspreken om je te helpen met je avontuur. 
Naast het lezen en beleven van het avontuur kan je ook voorwerpen 
vinden of krijgen. Hiermee kan je je kamer leuk aankleden of het 
uiterlijk van je personage veranderen. Je kan deze voorwerpen naar 
eigen stijl aanpassen. Dit stimuleert de creativiteit van dyslectische 
kinderen.  
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Bijlage 1: Expert interview - Louise Pruissen - Remedial teacher 15-02-2021

School
1. Hoe wordt dyslexie herkend op scholen, of wisselt dit per 
school? 
Voor het herkennen van dyslexie wordt er op scholen gekeken naar 
de toetsen. Meestal 2x per jaar wordt een kind getest. Een keer 
halverwege het jaar en een keer aan het einde van het jaar om zo de 
vorderingen van het kind bij te houden. Kinderen worden met lezen 
getoetst op AVI en de DMT. AVI test het niveau van het lezen van 
teksten en de DMT (Drie Minuten Toets) test het technisch lezen 
door hoeveel losse woorden je binnen 3 minuten kan lezen. Pas als 
een kind meerdere keren achter elkaar op E niveau scoort (laagste 
10%) komt het in aanmerking om getest te worden op dyslexie. Bij 
de docenten zelf verschilt het erg per persoon hoe goed ze kinderen 
met dyslexie herkennen of niet. De ene docent is hier beter in dan de 
ander.

2. Wanneer (welke groep) wordt dit doorgaans herkend (mate 
van dyslexie?)
In groep 3 leren kinderen alle letters en vervolgens gaan ze simpele 
woordjes maken. Dit doen ze door het hakken-en-plakken van letters 
naar woorden. In de 2e helft van groep 3 gaan ze langzaam over naar 
lettergrepen. Een kind met dyslexie blijft vaak hangen in het hakken-
en-plakken van letters. Hierdoor vallen ze op. De eerste dyslecten met 
een officiële verklaring zitten in groep 4.

3. Worden kinderen met dyslexie altijd goed opgemerkt?
Bij veel van de dyslectische kinderen zijn de voortekenen al te zien 
in groep 2. Toch wordt dit vaak niet opgemerkt, omdat dyslectische 
kinderen vaak slim zijn. In groep 3 valt het op door het blijven hakken-
en-plakken van letters.

4. Zit er nog verschil in hoe dyslexie zich uit bij kinderen?
Het kan verschillen hoe erg een kind dyslexie heeft, maar het uit zich 
in hoofdlijnen wel op dezelfde manier. 

5. Waar lopen de meeste kinderen met dyslexie op vast?
Dyslectische kinderen lopen vast op het automatiseren van lezen 
en schrijven. Ze blijven hangen in het hakken-en-plakken en gaan 
gokkend lezen omdat ze hun leestempo willen verhogen. Ook hebben 
kinderen met dyslexie moeite met concentreren en het auditief 
geheugen. Dit is het onthouden van de juiste volgorde van klanken, 
woorden of zinnen. Kinderen met dyslexie hebben ook een zwak 
korte termijn geheugen. 

6. Welke schoolfase is voor een dyslectisch kind op de 
basisschool het lastigst?
De meeste kinderen lopen vast op het moment dat ze gefrustreerd 
raken. Dit kan in elke klas zijn. Als dyslectische kinderen niet al 
eerder zijn blijven zitten, blijven ze vaak in groep 7 zitten. Het tempo 
gaat dan fors omhoog en zelfs rekensommen moeten uitgerekend 
woorden door korte verhaaltjes te lezen.

7. Wat doen scholen om kinderen met dyslexie te helpen met 
lezen en schrijven?
Kinderen die laag scoren op de testen krijgen extra begeleiding van 
de docent en daarnaast nog extra begeleiding in kleine groepjes. 
Vaak wordt deze begeleiding gegeven door onderwijsassistenten. 
Veel scholen oefenen met de DMT trainer. Hierbij moeten ze in een 
klein groepje eerst allemaal een rij met woordjes lezen en oefenen en 
daarna komen deze woordjes terug in een tekst.
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8. Krijgen dyslectische kinderen op school de juiste begeleiding 
of kan dit beter?
Vroeger werd de extra begeleiding op scholen gedaan door Remedial 
Teachers, maar dat is tegenwoordig niet meer omdat die te duur zijn. 
De kwaliteit van de begeleiding op scholen verschilt erg per school en 
per begeleider. Het is echt belangrijk dat ze goed naar het kind kijken.

9. Krijgen dyslectische kinderen buiten school de juiste 
begeleiding of is dit erg afhankelijk van school / ouders?
Dit is erg afhankelijk van de school, maar vooral van de ouders. 
Kinderen met dyslexie hebben veel 1 op 1 begeleiding nodig. Het is 
vaak aan de ouders om dit te geven of te zorgen dat het kind het krijgt 
van een Remedial Teacher.

10. Op wat voor manier kunnen ouders hun dyslectische kind het 
beste helpen?
Ouders kunnen het beste hun kind helpen door ze te ondersteunen 
waar nodig. School zegt vaak dat het kind veel moet lezen. Dit kan 
echter juist ook negatieve gevolgen hebben. Als een kind teveel 
moet doen wat hij/zij niet kan denkt het kind snel dat het niks kan. 
Daarom is voorlezen of samen lezen veel beter. Bij het voorlezen is 
het wel erg belangrijk dat er gevraagd wordt waar het over gaat of 
waar de laatste keer gestopt is met lezen. Het maakt niet uit wat er 
voorgelezen wordt als het kind het maar leuk vindt. Het helpt ook 
om samen een tekst te lezen, door bijvoorbeeld om de beurt een zin 
te lezen. Zo zorg je dat de concentratie goed wordt vastgehouden. 
De boeken van Zoeklicht zijn erg goed voor dyslectische kinderen. 
Dit zijn boeken voor kinderen die achter lopen met lezen. Het zijn 
makkelijkere testen, maar wel met interessante onderwerpen die 
aansluiten bij oudere kinderen met een lager leesniveau.

RT
11. Gebruikt een RT dezelfde methodes als op een school?
Dit verschilt heel erg. Sommige maken gebruik van dezelfde methode 
als op school, maar de meesten maken expres gebruik van andere 
methodes. Als het kwartje op school niet valt kan je het beter nog 
een keer uitleggen op een andere manier. Het resultaat is dan beter. 
Een Remedial Teacher gebruikt ook vaker verschillende methodes 
door elkaar. Zo kan je het beste maatwerk leveren en het beste uit alle 
methodes pakken.

12. Is de kracht van RT de 1 op 1 begeleiding of de gebruikte 
methodes?
De hoofdkracht van Remedial Teaching is zeker de 1 op 1 begeleiding 
en het kunnen leveren van maatwerk. Daarnaast helpen de methodes 
die een RT gebruikt natuurlijk ook erg mee. De methode die Louise 
vaak gebruikt is het werken met een deelstructuur door middel 
van markeren. Een dyslectisch kind heeft veel moeite met open en 
gesloten lettergrepen. Door markeren kan je de focus leggen op de 
kern van het woord in plaats van het begin. Hierdoor is het woord 
makkelijker te lezen.  

13. Welke methodes werken het beste bij een dyslectisch kind of 
is dit verschillend?
Er zijn veel verschillende methodes die helpen bij dyslectische 
kinderen, maar er zijn ook veel onofficiële methodes die goed helpen. 
De schatkist methode is erg leuk. Voor de afwisseling zijn ook de 
spellen van Scala erg leuk. Met deze spellen kunnen kinderen op een 
leuke manier leren. 
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14. Wat is erg belangrijk om te weten als je met dyslectische 
kinderen werkt?
Voor een goede begeleiding moet je precies weten en begrijpen 
wat het probleem is van een dyslectisch kind. Als je de denkwijze 
niet goed begrijpt kan je hem/haar niet goed helpen. Naast al deze 
methodes is er één ding echt het allerbelangrijkste en dat is zorgen 
dat een kind gelooft dat hij/zij iets kan. Veel dyslectische kinderen 
zijn erg onzeker. Je moet ze zelfvertrouwen geven en laten geloven 
dat ze meer kunnen dan ze denken, want dat is vaak ook. Dyslecten 
zijn vaak heel slim!

15. Wat als kinderen RT nodig hebben, maar de ouders dit niet 
zelf kunnen betalen (subsidie)?
Als een kind enkelzijdige dyslexie blijkt te hebben dan moet het kind 
een standaard proces doorlopen van 20 modules. Dit wordt vergoed 
door de overheid. Het is echter alleen voor kinderen met enkelzijdige 
dyslexie, dus niet voor kinderen die dyslexie hebben in combinatie 
met bv AD(H)D. Het maakt niet uit in welke groep je een dyslexie 
verklaring krijgt, je moet altijd bij het begin beginnen. Dus ongeacht 
of je nu in groep 4 of 8 zit. De reacties op deze methode zijn niet erg 
enthousiast. Het is erg zakelijk en niet leuk voor een kind.

Lesmethode
16. Veel scholen maken in groep 2/3/4 gebruik van het 
programma Bouw! dat kinderen helpt met het leren van letters en 
klanken. Zou een buitenschools programma voor dyslectische 
kinderen in groep 5 en hoger, afgestemd op hun levensfase en 
valkuilen, ook helpen?
Als het goed opgezet is misschien wel helpen, maar vaak kunnen 
programma’s geen maatwerk leveren.

17. Wat zou dit programma dan moeten bevatten aan lesstof?
Het zou belangrijk zijn dat het de lesstof behandeld die het kind nog 
niet beheerst (maatwerk).

18. Is dezelfde methode als op school dan het beste of is een 
andere benadering juist goed?
Een andere manier van uitleggen helpt vaak beter. Dus afgesteld op 
een dyslectisch kind.

19. Is het effect het grootst als een kind dit zelfstandig doet of 
kan het beter samenwerken met een ouder?
Een mens begeleidt altijd beter dan een computer. 

20. Wie kan het kind het beste begeleiden met een buitenschools 
programma (juf, OT, RT, ouder)
De ouders, want die moeten helpen.



37

Bijlage 2: Expert interview - Anne Gerrits - Juf groep 4 17-02-2021

Groep 4
1. Wat leren kinderen in groep 4?
Lezen: Als kinderen in groep 4 binnenkomen hebben ze alle letters 
geleerd en alle korte woordjes. Eind groep 3 beginnen ze al met de 
eerste 2 lettergrepen woorden zoals ‘jager’ en ‘bakker’. Begin groep 
4 wordt hier op doorgegaan. Er wordt ook gekeken naar woorden die 
je anders leest dan hoe ze eruit zien.  Dit wordt gedaan met woorden 
met steeds meer lettergrepen. Daarnaast wordt de overstap gemaakt 
van het lezen van woordjes naar het lezen van zinnen en verhaaltjes. 
Ook gaan ze aan de slag met interpunctie, hoe lees je in jezelf, hoe 
moet je op een fijne manier voorlezen, wat is er te zien rondom de 
tekst, zoals de titel en plaatjes. Daarnaast wordt er ook gekeken of ze 
de tekst begrijpen. Dus groep 3 gaat meer om hoe je technisch lezen 
en groep 4 draait meer om wat heb je nu gelezen. 
Vanaf groep 3 wordt er gelezen met een afdekkaart. Als kinderen later 
in hun schoolloopbaan beter lezen mag deze weg. Kinderen moeten 
wel altijd met een bij-wijsvinger blijven werken, de vinger moet dus 
gehouden worden op de plek in de tekst waar ze op dat moment zijn 
met lezen, ook als er met de klas gezamenlijk gelezen word.
Spelling: In groep 3 schrijven ze luisterwoorden. Dit zijn woorden 
die je schrijft zoals je ze zegt. In groep 4 komen de woorden met 
de regeltjes. Dus bijvoorbeeld de aai, ooi, oei of woorden met sch-. 
Daarnaast krijgen ze ook weetwoorden, zoals woorden met de ei/ij of 
au/ou.
Taal: Vaak worden er door het jaar heen verschillende thema’s 
besproken waarbij er gekeken wordt naar moeilijke woorden binnen 
dit thema. Zo verbreden kinderen hun woordenschat. 
Overig: Kinderen krijgen natuurlijk ook gewoon rekenen, gym, muziek 
en beeldende vormgeving. Daarnaast gaan ze ook aan de gang met 
sociaal emotionele ontwikkeling, dus hoe ga je met elkaar om. Ze 
leren ook hun eigen mening te vormen en te geven.

2. Wat vinden kinderen in groep 4 leuk om te doen in hun vrije 
tijd?
Thuis zitten kinderen veel achter de computer of tablet. Roblox is een 
spel dat ze veel spelen, ze kijken veel filmpjes op YouTube en zitten 
veel op TikTok. Gelukkig doen ze ook aan buitenspelen, het spelen 
van gezelschapsspellen en knutselen en tekenen. 

3.	 Wat	voor	films	of	boeken	vinden	ze	leuk?
Boeken die ze erg leuk vinden zijn bijvoorbeeld Fuchsia miniheks 
en Geronimo Stilton. Geronimo Stilton is alleen voor sommige 
kinderen nog iets te moeilijk. Wat ze ook erg leuk vinden om te lezen 
zijn moppenboekjes, gedichtenboekjes, strips of (informatieve) 
dierenboeken. Dieren doen het altijd goed.  De tijd van de prinsessen 
en ridder zijn ze voorbij, dat is meer iets voor kleuters. De verhalen 
gaan al meer richting de Nickelodeon kant. In verhalen mag een 
beetje spanning zitten of een beetje gek of anders zijn. Humor vinden 
ze ook heel belangrijk. Boeken die de juf vaak voorleest zijn boeken 
zoals superjuffie, Meester kikker, Dolfje weerwolfje. Eigenlijk alles van 
Paul van Loon doet het goed. De kinderen vinden dit altijd geweldig. 

4. Hoe zelfstandig is een kind in groep 4?
Ze kunnen al heel zelfstandig werken, maar dat is wel afhankelijk van 
de thuissituatie. Het mooie aan deze lastige coronatijd is dat je ziet 
dat kinderen veel zelfstandiger zijn dan je soms verwacht, want de 
ouders mogen nu niet meer op school komen. De kinderen moeten nu 
veel zelf doen en dat gaat vaak beter dan verwacht. 
Daarnaast kan je kinderen van groep 4 ook al echt aan gaan spreken 
op hun eigen verantwoordelijkheid. Vaak kunnen ze ook al meer dan 
ze zelf denken. 
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5. Zit er veel verschil tussen het niveau van de kinderen?
Als je kijkt naar het lezen zijn er kinderen in de klas die lezen op M3 of 
E3 (midden groep 3 of eind groep 3) en kinderen die E6 (eind groep 6) 
niveau lezen. Die laatste groep zit misschien zelfs al hoger, want de 
M4 (midden groep 4) meting moet nog plaats vinden. 

6. Wanneer wordt een kind op dyslexie getest?
De normen hiervoor zijn pas aangepast en strenger geworden. Een 
kind moet 3 keer op E niveau scoren wil het in aanmerking komen 
om getest te worden. Als het kind dan een periode een D score heeft 
in plaats van een E, komt het niet meer in aanmerking om getest 
te worden. Daarnaast moet het kind ook het hele traject van Bouw! 
doorlopen. Indien een kind in aanmerking komt om getest te worden, 
wordt dit vergoed door de school. Als het kind niet in aanmerking 
komt en de ouders willen het kind toch laten testen, moeten ze dit 
zelf betalen.

7. Wat is het grote verschil tussen kinderen begin groep 4 en 
eind groep 4?
Ze zijn enorm gegroeid. Begin groep 4 krijg je nog kindjes binnen die 
echt net kleuter af zijn en eind groep 4 heb je echte schoolkinderen. 
Ze zijn zelfbewuster, zelfverzekerder en ze zijn breder geïnteresseerd. 

8. Hoe kan je kinderen het beste motiveren?
Je kan kinderen het beste motiveren als je ze het gevoel geeft dat 
jij denkt dat ze iets kunnen. Je kan ook beste hoge eisen stellen als 
je de kinderen ook maar het gevoel geeft dat ze daar niet bang voor 
hoeven zijn. Natuurlijk is de bekende uitspraak ‘fouten maken mag’ 
heel belangrijk. En uitspraken zoals: “Ow wat fijn dat jij deze fout hebt 
gemaakt dan kan ik aan iedereen uitleggen hoe dit werkt. Echt heel 
fijn dat je die fout hebt gemaakt.” Zo kan je ook dingen uitleggen aan 
iedereen die eigenlijk maar voor een paar kinderen belangrijk zijn. Ze 
hebben dat niet het idee dat ze minder slim zijn dan de rest van de 
klas.

Dyslexie
9. Waar lopen kinderen met dyslexie op  vast?
Dit verschilt heel erg. De meeste kinderen lopen vast op het tempo, 
want het tempo in groep 4 gaat steeds meer omhoog. Ondanks dat 
dyslectische kinderen langzaam lezen pikken ze het begrijpen van 
testen weer wel heel goed op. Dyslectische kinderen lopen ook vast 
op andere gebieden, zoals rekenen. De simpele sommetjes gaan 
goed, maar zodra er een klein verhaaltje bij staat lopen ze vast.
De lastigste kinderen om te helpen zijn wel de kinderen die heel goed 
zijn in compenseren. Hierdoor is het soms lastig te zeggen waar ze 
nu echt op vastlopen en waarop niet.

10. Wat wordt er op school gedaan om deze kinderen te 
begeleiden?
Op school zijn er collega’s die dyslectische kinderen begeleiden. 
Helaas zijn dit er door bezuinigingen niet veel en wordt maar een 
klein aantal leerlingen buiten de klas begeleid. Deze begeleiding 
kan gedaan worden door onderwijsassistenten, Remedial Teachers, 
stagiaires of docenten die op dat moment niet voor de klas staan. 
Deze begeleiding kan soms ook gedaan door een tutor uit een 
oudere groep. Er wordt tegenwoordig verwacht dat veel van de extra 
begeleiding in de klas plaatsvindt, maar daar hebben de docenten 
gewoon geen tijd voor.
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11. Wordt er gewerkt met computergrogramma’s voor (bij)
scholing? 
Voor kinderen die achterlopen wordt er naast Bouw! in groep 3 
gewerkt met lijn3. Dit programma met leuke spelletjes wordt in 
de klas gebruikt en kunnen kinderen (als ze zelf willen) thuis extra 
oefenen. Waar ook gebruik van wordt gemaakt is Gynzy kids. Dit 
wordt in de klas gebruikt en ouders moeten ervoor betalen als ze het 
ook thuis willen gebruiken. Alleen tijdens de lockdown was dit gratis. 
Er zijn ook scholen en ouders die gebruik maken van Squla. Dit is een 
erg goed en leuk programma, alleen het is best duur voor ouders om 
zelf te betalen. Er wordt ook wel eens gebruik gemaakt van Mijnklas. 
Dit is een leuk programma waarbij met races tegen elkaar tafels zo 
snel mogelijk opgelost moeten worden. 

Op de computer oefenen vinden kinderen heel leuk om te doen. 
Zelf iets sufs als spelling oefenen op spellingOefenen.nl vinden 
ze leuk zodra ze het op de computer mogen doen. Als ze de 
spellingsoefeningen gehaald hebben mogen ze een spelletje doen als 
beloning. 

12. Wie kan het kind het beste begeleiden met een buitenschools 
programma (juf, OT, RT, ouder)
Het zou waarschijnlijk het beste werken als de leraar dit begeleidt, 
alleen daar hebben ze geen tijd voor. Het kind kan het beste thuis 
hieraan werken en het is fijn als het programma zichzelf nakijkt. 
Belangrijk is dat de docent de vorderingen kan bijhouden, maar er 
zo min mogelijk extra werk aan heeft. Eventueel kan een docent wel 
ervoor zorgen dat de leerling oefent op het juiste niveau aan de hand 
van de afgenomen toetsen op school. 

13. Waar zou ik mij het beste op kunnen focussen. Lezen of 
spelling?
Het beste is allebei, maar als er echt gekozen zou moeten worden 
denk ik lezen. Dit omdat er voor spelling al redelijk veel is en de 
oefeningen voor dyslecten niet heel anders hoeven te zijn dan voor de 
andere kinderen. Voor lezen is er weinig en kunnen kinderen wel extra 
ondersteuning gebruiken.
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Bijlage 3: Expert interview - Marion van der Meulen - Vakspecialist Zwijsen 03-03-2021

Intro
1. Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Marion van der Meulen en heb eerst de Pabo gedaan en 
vervolgens taal en literatuurwetenschap op de universiteit. In 
plaats van voor de klas komen te staan rolde ik de wereld van de 
kinderboeken in. Na een tijd in een boekenwinkel gewerkt te hebben, 
ben ik gaan werken bij Zwijsen en daar nooit meer weg gegaan. In 
mijn periode bij Zwijsen heb ik verschillende functies gehad. Lang 
bezig geweest met de methodes ‘Veilig leren lezen’ en ‘De schatkist’. 
Het boek ‘Mijn kind leert lezen!’ heb ik geschreven. Ook ben ik 
uitgever geweest van zowel een lees- als schrijfmethode. Nadien 
heb ik gewerkt als Vakspecialist op een afdeling die leesboeken en 
spelletjes ontwikkelt voor thuis, die erg aansluiten bij de lesmethodes 
die op school gebruikt worden. Binnen het bedrijf ben ik specialist op 
het gebied van Avi en dyslexie.

2. Waar ben je nu vooral mee bezig?
Afgelopen jaren zijn we heel actief bezig geweest met onze nieuwe 
leesmethode ‘estafette’. Deze methode is inmiddels klaar en nu is er 
weer tijd voor kleinere dingen, zoals het Dolfje weerwolfje spel.
Methodes 

3. Wat kan je vertellen over zoeklicht Dyslexie?
Vroeger heette het alleen zoeklicht maar dat is aangepast naar 
zoeklicht dyslexie. Destijds was de angst dat het benoemen van 
dyslexie kinderen zou afschrikken, maar kinderen bleken het juist 
fijn te vinden als het duidelijk aangegeven was dat het voor hun 
bedoeld was. Bij de verandering van de naam zijn er een paar andere 
elementen toegevoegd die kinderen met dyslexie echt helpen. Zo zijn 
bepaalde woorden in testen iet groter gezet, zodat kinderen goed zien 
dat het een belangrijk woord is. Ook kunnen kinderen vaak ergens 
spieken wie de hoofdpersonen ook alweer zijn. Dyslectische kinderen 
hebben vaak moeite hebben met namen. En zo zijn er nog veel meer 

kleine aanpassingen die het lezen van de Zoeklicht Dyslexie boeken 
makkelijker maken. Het blijft echter altijd dat wat voor de een helpt, 
helpt misschien niet voor de ander. Het algemeen houden is daarom 
belangrijk. 
Ik heb mijn twijfels over het gebruik van een dyslectisch font. De 
grootste kracht ervan is dat kinderen denken dat het speciaal voor 
hun is, hetgeen zorgt voor een placebo effect. Wetenschappelijk is 
het gebruik van dit font niet te onderbouwen. 

4. Jullie zijn ook bezig met het hertalen van boeken.  Wat kan je 
mij hier over vertellen?
Vertalen is veranderen van taal naar taal en hertalen is binnen 
dezelfde taal een tekst herschrijven naar een ander lees niveau.
Kinderen zitten op school in een groep en dan zijn vaak bepaalde 
titels populair. Denk aan Harry Potter of Dolfje weerwolfje. Deze 
boeken zijn niet makkelijk geschreven. Daarom is Zwijsen aan de 
slag gegaan om deze boeken te hertalen. Bij het hertalen wordt de 
zinsbouw en de woordkeuze net wat makkelijker gemaakt, zodat 
kinderen met een lager lees niveau deze populaire boeken ook 
kunnen lezen en kunnen meepraten met hun klasgenootjes. Deze 
boeken zijn erg goed ontvangen en worden overigens niet alleen 
gelezen door kinderen met dyslexie. Ook gewone kinderen vinden 
deze boeken soms fijner lezen. Het is echt een misvatting dat je op 
een bepaalde hoogte moet oefenen om een volgend leesniveau te 
bereiken. Alles wat je leest draagt bij aan je leesvaardigheid en dat 
hoeft dus niet moeilijk te zijn. Het leesplezier is het allerbelangrijkste. 

5. Wat ik de hoofdfocus van Zwijsen? Boeken/lesmethodes/etc
Wij zijn groot vanwege onze lesmethodes en de boeken zijn er bij. 
Echter kent het grote publiek ons vooral bekend vanwege onze 
boeken. Bij de lesmethodes weten veel kinderen, ouders en zelfs 
docenten niet van welke uitgeverij ze zijn. Onze lesmethode van veilig 
leren lezen wordt door 80% van de scholen gebruikt om de kinderen 
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te leren lezen. Onze schrijfmethode waarbij kinderen leren schrijven 
wordt door 60% van de scholen gebruikt. Daarnaast hebben we nog 
veel meer methodes. Hier wordt ook het meeste geld aan verdiend. 
Wat ook wel interessant is dat Zwijsen geen beurs gerelateerd 
bedrijf is, maar de aandelen van het bedrijf zijn van de werknemers. 
We horen wel bij een groter concern dat WBG heet. Hier horen 
bijvoorbeeld ook uitgeverij Leopold en Ploegsma bij en ook bladen 
zoals Vrij Nederland. De winst die al deze bedrijven samen maken 
wordt weer geinvesteerd in de bedrijven. Hierdoor hebben we de 
kans gehad om zoiets als Zoeklicht dyslexie op te zetten, want toen 
ze hiermee begonnen wisten we niet of we er iets aan zouden gaan 
verdienen.

6. Wat houdt de lesmethode Estafette precies in?
Kinderen leren lezen in groep 3. Veel kinderen doen dit met veilig 
leren lezen van Zwijsen of met het programma Lijn3. Eigenlijk doen 
ze allebei hetzelfde. In groep 3 leren kinderen een vaste combinatie 
tussen klank en teken. Het nadeel voor een kind met dyslexie is 
dat als een normaal kind over het leren van een teken en de klank 
ongeveer een week doet, dan doet het dyslectische kind hier 3 tot 
10 keer langer over. Dit komt omdat een dyslectisch kind veel meer 
moeite heeft met de automatisering, waardoor het blijft hangen in 
het ontcijferen van de losse letters in een woord. Het automatiseren 
begint in groep 4 bij de klanken en gaat pas richting groep 8 over naar 
hele woorden. Dit automatiseren doet de leesmethode Estafette. Voor 
alle woordstructuren die onze taal kent zijn oefeningen gemaakt. 
Ze worden steeds een stapje moeilijker, zodat het kind steeds beter 
wordt in het geautomatiseerd lezen. Net als bij sporten is er maar een 
manier om dit te leren en dat is veel oefenen. Dit is alleen maar vol 
te houden als het leuk is. Daarnaast wordt er in de klas ook gepraat 
over de inhoud, want je leest natuurlijk nooit om het lezen maar om te 
weten wat er in de tekst staat. Het bespreken is ook deels om dingen 
die ze misschien nog niet snappen te kunnen verhelderen.

7. Hoe kan je dyslectische kinderen gemotiveerd houden? 
Het is belangrijk kinderen te blijven motiveren voor lezen. Dit doe je 
op 3 manieren:
1. Kiezen: Je moet het keuze proces ondersteunen. Helpen met 

het kiezen van boeken die zij leuk vinden. Je kan bijvoorbeeld 
een stukje voorlezen van een boek, zodat ze al een beetje in het 
verhaal zitten. Daarom zat er bij Zoeklicht dyslexie heel lang een 
Cd’tje bij die het eerste hoofdstuk voorlas.

2. Lezen: Help kinderen het zelf lezen vol te houden en maak het 
leuk. Ouders kunnen dit doen door een fijne plek voor de kinderen 
te maken waar ze kunnen lezen of door als ouders geregeld ook 
voor te lezen. Op school kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat 
kinderen een rustige plek hebben om te kunnen lezen en ze zich 
goed kunnen concentreren. De kinderen moeten aangemoedigd 
worden, dat ze bijvoorbeeld een stickertje krijgen voor elke 
bladzijde die ze lezen. Of dat ze per bladzijde een centimeter 
mogen kleuren en dat ze dan na een tijdje een meter gelezen 
hebben. Het zichtbaar maken van hun inspanningen stimuleert het 
volhouden van lezen. 

3. Bespreken: Praat over wat ze gelezen hebben, zodat ze geholpen 
worden om te begrijpen wat ze gelezen hebben. Zeker voor 
kinderen met dyslexie is het vaak toch nog meer ontcijferen waar 
het over gaat. Het praten over het boek helpt om gemotiveerd te 
worden voor het lezen van een nieuw boek. Als je een ander kind 
enthousiast hoort vertellen over een boek wil je sneller dit boek 
ook gaan lezen. 

Naast het motiveren moet je kinderen met dyslexie goed 
toekomstperspectief bieden. Je moet eerlijk zijn naar een kind. 
Een dyslectisch kind kost het veel meer moeite kost om dingen te 
automatiseren dan een ander kind. Dit is bijvoorbeeld als zij zelf de 
vergelijking maken van ‘Ik ben waarschijnlijk heel dom, want hij kent 
die tafel allang van buiten en ik nog lang niet.’ Geef ze wel een goed 
perspectief ‘als je vol houdt, dan kun je dat straks ook. Dit laatste 
krijgt nog veel te weinig aandacht maar is wel erg belangrijk. Je moet 
ze echt laten zien dat hun extra inspanning uiteindelijk wordt beloond. 
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Dit geldt voor alles wat met automatisering te maken heeft. Dat 
zijn niet alleen letters. Het is ook schrijven, tafels en topografie. Het 
kost voor een dyslectisch kind gewoon allemaal extra tijd en dat is 
gewoon pech. Het is net als linkshandigheid, dat verander je ook niet.

8. Wat maakt humor zo belangrijk voor dyslecten?
De kracht van humor is dat het helpt een proces langer vol te 
houden. Je kan met grappen over dyslexie je eigen positie een beetje 
relativeren. Kinderen houden sowieso van grappen. Moppen zijn 
kleine afgeronde verhaaltjes. Het lezen van een mop kost veel minder 
inspanning dan het lezen van een heel boek. Bij een moppenboek 
krijg je na elke mop een beloning, want dan kun je even lekker lachen 
of die mop aan iemand anders vertellen. Humor helpt dus op alle 
vlakken.

9. Hoe kan ik kinderen het beste bereiken?
Je kan de kinderen gewoon het beste bereiken via de ouders en de 
leerkrachten die het dichtst bij het kind staan. Dit kan je doen door 
contact te leggen met scholen of via verschillende facebookgroepen.

10. Wat kan je mij het beste adviseren in mijn proces?
Een aantal jaar geleden hebben wij in samenwerking met een 
ander bedrijf een game gemaakt met hetzelfde doel als wat jij 
wilt gaan doen. Inmiddels zijn die rechten helemaal teruggegeven 
aan de makers. Het is een programma waarmee je spelling 
en leesvaardigheid oefent aan de had van het verhaal van De 
zevensprong. Met het doen van oefeningen kom je steeds een 
stukje verder in het verhaal. Elk hoofdstuk is een nieuw level en 
per level worden de oefeningen steeds een beetje moeilijker. Het is 
ook gemaakt in de vorm van een bordspel. Zo te zien wordt het nu 
aangeboden door LOI Kidzz, maar ik zie dat het veel te duur is. Het 
wordt aangeboden voor €199.99 en zoiets zou je moeten aanbieden 
voor 30 euro, meer niet. Met lagere kosten bereik je veel meer 
mensen.

Wat ook wel handig is om te weten is dat wanneer je je gaat focussen 
op het schrijven en het oefenen met spelling, dat ze het met de hand 
gaan opschrijven. Door het schrijven met de hand worden dingen 
sneller geautomatiseerd. Door bewegingen ondersteunen wij ons 
geheugen, dus de letters die ik schrijf helpen mij het woord beter te 
onthouden. Hetgeen je online kan bereiken met spelling is beperkt. 
Lezen is iets passiefs, dit kan je dan ook makkelijk online doen. 
Online werkt goed voor rekenen en lezen, maar voor spellen niet.
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Bijlage 4: Expert interview - Ed Landman - Oprichter Hogeschool Taal 12-03-2021

1. Wie ben je en wat doe je?
Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs. Ik heb les gegeven op Avans 
op de afdeling CMD en de afdeling Bedrijfskundige informatica 
geleid. Bij de Bedrijfskundige informatica is het allemaal begonnen. 
Daar heb ik een tool ontwikkeld voor het studeren op afstand. Dit 
was in 1993, dus is inmiddels al heel lang geleden. In 2003 draaiden 
het al min of meer. Deze tool was gericht op het oefenen van 
werkwoordspelling in het hoger onderwijs. We zagen dat studenten 
hier nog best veel problemen mee hadden en dat de scripties 
gewoon niet in orde waren. Vandaar het ontwikkelen van de tool 
Hogeschooltaal. Het lijkt een beetje op hetgeen jij nu wilt gaan 
doen. Ik heb er 15 jaar aan gewerkt en inmiddels is het verkocht 
aan het tegenwoordig grote bedrijf Noordhoff. Ik heb het vanaf de 
wieg tot aan de verkoop ontwikkeld en geleid. Hogeschooltaal wordt 
nu op bijna alle hogescholen gebruikt, meestal in het eerste jaar. 
Tegenwoordig werk ik nog steeds voor Noordhoff als adviseur, want 
ze begrijpen er geen hout van.

2. Waar moet je op letten als je een online methode ontwikkeld?
Het is eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen, want alles wat je voor een 
(productie) bedrijf nodig hebt, heb jij ook nodig. In het begin nog niet, 
als ik kijk naar mijn eigen ervaring en ontwikkellijn. Het 1e  deel van 
de route stel je jezelf een belangrijke vraag: ‘Wat is je probleem en is 
die tool nodig in de maatschappij?’ Heb je een doelgroep voor ogen 
waarvan jij denkt ‘dat gaat hem gewoon worden’. Over dyslexie wordt 
heel veel gesproken en ook bij de Hogeschool taal wordt er veel 
aandacht aan besteed. 
In de ontwikkelfase heb je nog niet zo gek veel nodig alleen veel 
creativiteit en fantasie. Je begint met de vraag ‘wat hebben ze precies 
nodig’. Stel je voor dat je erachter komt dat een dyslect graag werkt 
met visuele voorbeelden. Het helpt dan als je dit verwerkt in een 
tool en het kind dingen kan visualiseren. Daarnaast moet je je gaat 
verdiepen in de echte problematiek van dyslexie. Ik geloof dat er 240 

verschillende vormen van dyslexie bestaan. Dus dan is de vraag op 
welke ga je je dan specifiek richten? Een ander voorbeeld van een 
onderzoeksvraag is: ‘Met welke internet tool zou je het probleem 
van kinderen met dyslexie kunnen oplossen of kunnen verminderen.’ 
Met andere woorden, waarmee bereik je dyslectische kinderen en 
waarmee niet. Deze studie is heel belangrijk, maar heb je misschien 
al gedaan. In het kort zou je kunnen zeggen. Lange zinnen en 
schermen met de verkeerde kleuren moet je niet aan beginnen. Geef 
geen schema of algoritme kaart, maar naar zoveel mogelijk bruikbare 
hulpmiddel. Omdat jij zelf dyslexie hebt ben je erg kansrijk om te 
slagen. Het gaat erom dat jij precies die zwakke plekken kan vinden 
die jij vervolgens via internet kan verbeteren. Het is erg belangrijk dat 
je dingen laat aansluiten bij de interesses van kinderen en niet het 
niveau. 

3. Wat kunt je mij vertellen over het opzetten uit jou eigen 
ervaring?
Wat wij hebben gedaan als 2e deel van de route is de oefeningen die 
je hebt op internet zetten. Dit deden wij voornamelijk voor CMD en 
Informatica. Dit waren eigenlijk onze eerste klanten. Al snel blijkt dat 
dan de dingen die wij handig en logisch vonden, niet voor iedereen zo 
zijn. Wij maakte een eerste concept van een website met zinnetjes 
met invul gedeeltes en een stukje theorie. Na een paar maanden 
kom je erachter dat de docenten graag willen weten hoeveel een 
student heeft ingevuld en wat hij/zij goed en fout heeft gedaan. Zo 
bedenk je dat er iets van toetsen en een volgsysteem moeten komen. 
Een dashboard voor docenten waarbij ze zelf toetsen open of dicht 
kunnen zetten. 

Bijna 10 jaar ben ik bezig geweest met dingen proberen aan te 
passen na feedback. Je wil natuurlijk ook niet dat mensen weglopen 
bij je bedrijf. 
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Bij het uitwerken van jouw tool is het veel handiger om van tevoren 
al een goed concept uit te werken. Is er een knelpunt als het gaat 
om de motivatie bij het online lezen. Je moet dus goed uitzoeken of 
dit werkt online of beter live met begeleiding. Je moet goed bronnen 
onderzoek doen, maar daar was je al redelijk ver mee begreep ik. Je 
moet zorgen dat je de bronnen gebruik voor informatie, alleen zorg 
wel dat je innovatief blijft en niet iets gaat maken dat al bestaat. Juist 
omdat je zelf die ervaring hebt weet je goed wat er ontbreekt. Het 
onderdeel van site-ontwikkeling is helaas peperduur, of je moet het 
allemaal zelf doen.
Mocht het goed uitpakken en na het afstuderen wil je hiermee 
doorgaan, kan dat zeker. Let wel, het ondernemen of verkopen wordt 
heel erg onderschat. Van te voren moet je zorgen dat het al door veel 
mensen getest is, zodat je data hebt om te laten zien. Een beetje 
bluffen mag je dan zeker doen, zolang je maar niet gaat liegen.

4. Wat zorgt er voor dat het ene programma wel werkt en het 
andere niet?
Voor ons was het echt het DNA dat Hogeschooltaal heeft. Het DNA 
is een tool platform die bijhoudt wat een student goed doet en wat 
niet. Ik denk dat Hogeschooltaal echt is gaan groeien toen studenten 
merkten dat het programma zegt wat je moet oefenen. Dit maatwerk 
is wel cruciaal. Dit is ook voor jou erg belangrijk. 
Daarnaast is het voor jou ook erg belangrijk dat je je afvraagt, 
wil ik de leessnelheid verhogen of ga ik mij juist focussen op het 
begrijpend lezen. Je moet wel opletten dat je je niet teveel richt op de 
psychologische kant, daar ga je het gewoon niet mee redden. Voor 
jou is het erg belangrijk dat je je vasthoudt aan je doel en je visie van 
het helpen van kinderen met dyslexie. Zorg dat ze gewoon lekker 
lezen, maar wat je nu verteld hebt is wel goed voor de inleiding van 
je project. Wat kinderen geweldig vinden zijn de prentenboeken die 
online worden voorgelezen. Hier zou je ook iets mee kunnen doen. 

5. Wat zijn veel gemaakte fouten als mensen een programma 
gaan maken?
De grootste fout is het eigen enthousiasme. Dus jij denkt dat je iets 
hebt uitgevonden waarmee je de wereld gaat winnen en niemand is 
geïnteresseerd. Mensen worden dan kwaad, omdat ze zeker weten 
dat hun programma veel beter is dan de rest. Dit hoeft dus niet zo te 
zijn.
Gelukkig is er wel een oplossing. Het is heel belangrijk dat je je 
doelgroep betrekt tijdens je ontwikkeling. Je voorkomt dat je de plank 
helemaal mis slaat. 



45

Bijlage 5: Expert interview - Evelien Panne - RID 16-03-2021

1. Wie ben je en wat doe je?
Ik heb 11 jaar bij het RID gewerkt. Het RID is een instituut voor 
kinderen met dyslexie of dyscalculie. Hier heb ik onderzoek gedaan 
en kinderen behandeld met dyslexie. Inmiddels heb ik mijn eigen 
praktijk. Ik merkte dat veel kinderen die binnen kwamen bij het RID 
ook veel andere problemen hadden. Ze hadden bijvoorbeeld veel 
moeite met tafels, plannen en concentratie. Ik vond het altijd jammer 
dat ik ze op dat gebied niet kon helpen, want het RID doet echt alleen 
dyslexie. Daarom ben ik voor mezelf begonnen, zodat ik kinderen veel 
breder kan helpen. 

2. Wanneer wordt een kind getest op dyslexie?
Dit wisselt eigenlijk heel erg. Hierbij wordt meestal naar de CITO 
score gekeken. Soms moet je echt 3 keer een E score hebben en een 
andere keer kijken ze iets minder streng als een kind verder alleen 
maar D scores heeft gehad. Maar over het algemeen is de normering 
best streng voordat een kind getest mag worden. De meeste kinderen 
worden pas halverwege groep 4 doorverwezen en getest. Dit gebeurt 
vaak nadat ze op het 3e cito meet-moment voor de 3e keer een E 
score hebben. De meet-momenten van cito zijn trouwen 2 keer per 
schooljaar. Eén keer halverwege het jaar en één keer aan het einde 
van het jaar. In hoge uitzondering wordt een groep 3 kind getest. Dit 
gebeurt alleen als er al vroeg hele duidelijke aanwijzingen zijn en het 
heel duidelijk in de familie zit.  

3. Wat is belangrijk om te weten als je met dyslectische 
kinderen werkt?
Voor dyslecten zijn veel herhaling, het werken met kleine stapjes 
en succes ervaringen erg belangrijk. Je begint bij kinderen met 
vooral de basis te verstevigen. Het maakt niet uit of een groep 4 
of 8 binnenkomt. Je begint altijd met het oefenen van de letters en 
dan vooral de twee letterklanken, zoals de eu en ui. Deze zijn ook in 
groep 8 vaak nog lastig. Het tempo van de letters ligt vaak al te laag. 

Daarom is het voor de behandeling van dyslexie belangrijk om op dat 
punt te starten. Vaak zie je dan snel vooruitgang. Als kinderen vanuit 
het RID een dyslexie behandeling krijgen, moeten ze 5 keer per week 
20 minuten oefenen. Dit is best intensief. Tijdens het oefenen ziet een 
kind vooruitgang en dit geeft een positieve boost. 

4. Focust het RID zich vooral op klanken, letters en spelling of 
ook het lezen.
Het RID focust zich niet zo op het lezen van boeken. Er wordt eerst 
uitgebreid gekeken naar de klanken en vervolgens oefenen de 
kinderen dit met het spellend lezen. Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld 
‘boek’ moeten lezen als “b_oe_ k  ‘boek’. Het spellend lezen moet er 
goed ingeslepen worden, want veel kinderen hebben een radende 
strategie ontwikkeld met lezen. Veroorzaakt doordat kinderen met 
dyslexie vaak langzaam lezen en de kindjes uit hun klas dit veel 
sneller kunnen. Hierdoor denken ze dat ze teksten ook heel snel 
moeten gaan lezen en dan gaan ze gokken. Je moet daarom eerst 
terug naar het spellend lezen, zodat de nauwkeurigheid verbetert. 
Om dit radend lezen af te leren, wordt er ook vaak met onzinwoorden 
geoefend, Gokken gaat dan niet. Een voorbeeld is het woord ‘plurp’. 
Hierbij moeten ze echt “p_l_u_r_p  ‘plurp’ lezen. Op deze manier 
kunnen ze er niet een bestaand woord van maken. 

5. Hoe belangrijk is het om te kijken of ze begrepen hebben wat 
ze gelezen hebben?
Begrijpend lezen is moeilijker dan technisch lezen. Bij dyslecten is 
het allerbelangrijkste dat ze het technisch lezen onder de knie krijgen. 
Het tempo moet eruit worden gehaald, zodat ze beter begrijpen wat 
er staat. Met gokkend lezen weten ze namelijk helemaal niet waar 
het over gaat. Daarom is het belangrijk dat je ze rustig laat lezen met 
korte tekstjes en dan rustig bespreekt waar het over gaat.
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6. Wat is belangrijk voor ouders om te weten?
Het is voor ouders belangrijk om veel samen te doen met het kind. 
Als kinderen bij het RID zitten moeten ze veel opdrachten maken. 
Helaas zijn er veel ouders die zeggen ’jij moet je huiswerk nog doen’. 
Dit werkt niet bij jonge kinderen. Het werkt beter als ouders zeggen; 
‘kom we gaan samen even huiswerk doen’.  Het is de bedoeling dat je 
regelmatig en maar kort oefent, dus telkens 15 a 20 minuten maximaal. 
Langer werkt eigenlijk niet. Daarnaast moeten ouders begrip tonen. 
Hier hebben ouders, die zelf geen dyslexie hebben, nog wel eens 
moeite mee. Die zijn dan geneigd om te zeggen: ‘ja maar dat zie je 
toch!’ of ‘hoezo weet je dit nog steeds niet.’ 

7. Maakt het RID gebruik van de F&L methode van taal in blokjes?
In mijn praktijk maak ik daar gebruik van, maar het RID heeft dat nooit 
gedaan. Zij focussen op bijvoorbeeld de korte klanken, lange klanken 
en tweetekenklanken. Het RID doet veel op gehoor, dus auditief. Je 
koppelt dan wat je hoort aan wat je schrijft. Persoonlijk vind ik taal in 
blokjes een hele goede methode.

8. Welke andere methodes werken goed voor een dyslectisch 
kind?
Qua lezen zou ik ze vooral boeken uit laten kiezen die ze zelf leuk 
vinden, dus niet naar AVI laten kijken. Ze moeten veel leeskilometers 
maken. Er is ook een methode die heet Spellen met specht. Deze ken 
ik nog niet zo goed, het schijnt een goede methode te zijn. Daarnaast 
heb je nog de methode ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Het RID 
is heel erg van het woord-rijtjes lezen. Hier ben ik niet zo’n grote fan 
van, omdat het kinderen niet echt motiveert. De methode die het RID 
gebruikt is effectief, maar niet erg leuk voor het kind. 

9. Hoelang is een kind begeleid vanuit het RID
Vroeger werden kinderen begeleid zo lang als het nodig was. Dit kon 
soms wel oplopen tot 2 jaar. Tegenwoordig zijn gemeenten hiervoor 
verantwoordelijk en zijn de behandeling steeds korter geworden. Nu 
zijn kinderen ongeveer een jaar in behandeling. Tijdens dit jaar moeten 
ze 5 keer per week 20 minuten oefenen. Ik vind een jaar wel vrij kort. 

10. Wat zijn dingen waar ik straks tijdens mijn ontwerp op moet 
letten?
Het belangrijkste is dat ze spelenderwijs leren. Je hebt het programma 
Taal blobs. Dit is een leuk programma met spelletjes waardoor ze 
spelend. Na een leuke oefening mogen ze een spel spelen. Je kunt 
ook iets verdienen en daar vervolgens iets mee kopen. Zo’n soort spel 
element werkt goed.

11. Hoe vaak per week kan een kind het best bezig zijn met een 
leerzame app?
Herhaling is heel belangrijk. Ik zou wel 5 keer in de week oefenen. 
Bij dyslectische kinderen moet de tijdsperiode tussen het oefenen 
niet te groot zijn. In bijvoorbeeld een zomervakantie zakt er veel weg. 
Natuurlijk hoeven ze in een vakantie niet 5 keer per week te oefenen, 
maar wel minimaal 1 keer per week. Zeker met lezen is het belangrijk 
dit te blijven doen. Dit samen doen werkt het beste. Ouders kunnen 
bijvoorbeeld ook het oefenen van woordjes op een speelse manier 
brengen. Dit door bijvoorbeeld vellen papier met woorden er op de 
verstoppen in het huis en dat ze de goedgeschreven woorden moeten 
zoeken. Kijk ook of je dit erin kan verwerken. Zorg wel dat het tot op 
zekere hoogte flexibel blijft. 

12. Zou ik mij moeten focussen op de ouders of de school?
Ik denk de ouders, zij zien sneller als hun kind achterloopt. Het oefenen 
moet vaak thuis gebeuren. Het is dan handig dat ze betrokken zijn.

13. Heb je nog ontwerptips voor mij?
Het allerbelangrijkste is dat het toegankelijk moet blijven voor zowel 
ouder als kind. Leg de focus op het leesplezier, dit moet geprikkeld 
worden. Het is ook belangrijk dat het er leuk uitziet. Pas wel op met 
teveel tierelantijntjes, waardoor het soms te druk wordt voor kinderen. 
Het verhaal moet leuk zijn. Korte zinnen en makkelijkere woordjes, 
maar wel een spannend verhaal. Kijk ook nar de combinatie van kleuren 
wat leidt tot teveel prikkels of juist rust geeft. Dit geldt niet alleen voor 
kinderen met dyslexie, maar ook voor normale kinderen.
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Bijlage 6: Tabellen

Tabel 3: Continuüm van zorg Tabel 1: AVI Nieuw - AVI Oud 

Tabel 2: Indeling in 5 Cito categorieën lezen 
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Bijlage 7: Enquête
1. Uw kind zit in groep... 3. Welk cijfer zou u geven voor de begeleiding die uw kind vanuit 

school krijgt?

2. Dyslexie is bij uw kind vastgesteld in groep…

4. Waarom geeft u de school dit cijfer?

2%4%
3%

2%

8%

19%

20%

30%

12%

De ouders moeten overal 
zelf achteraan gaan.

De school/docent 
begrijpt niet wat 
dyslexie is.

De school doet te weinig zijn 
best doet en geeft te weinig 
begeleiding.

Er is veel extra hulp en 
begeleiding op de school 
gegeven.

Er is veel begrip en 
betrokkenheid vanuit school.

13 33 12 61233
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5. Hoeveel extra professionele begeleiding krijgt uw kind? 7. Kruis aan of de volgende stelling wel of niet voor u geldt.

6. Wat doet u thuis om uw kind te helpen?

Extra begeleiding 
buiten de klas.

Extra begeleiding 
buiten school.

Extra gegeleiding van 
docenten.

Extra begelijding van 
een remedial teacher.

Extra les thuis via een 
online bijscholings 
programma.

Geen extra 
begeleiding

46%

31%

29%

13%

10%

16%

23

79

77

21

78

29

59

47

46

23

77

21

23

79

22

71

41

53

54

77

Mijn kind vindt lezen leuk.

Ik lees boeken voor aan mijn kind.

Ik lees boeken samen met mijn kind, waarbij wij allebei telkens een stukje lezen.

Mijn kind leest thuis elke dag ongeveer een 30 minuten.

Ik heb moeite om mijn kind te motiveren voor het lezen van een boek.

Mijn kind luistert veel naar luisterboeken.

Ik heb de tijd om mijn kind de begeleiding te bieden die het nodig heeft.

Ik oefen regelmatig thuis spelling met mijn kind.

Mijn kind oefent online extra met spelling.

Mijn kind oefent online extra met lezen.
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Bijlage 8: Focus group
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Bijlage 9: Cultural probe
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Leuk of niet leuk?
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Wat vind ik belangrijk in de game?
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De woning van mijn dromen



57

Mijn online poppetje
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Bijlage 10: Prototype
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