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Handelingsgerichte adviezen bij leerlingen met leesproblemen/dyslexie 

  

In deze notitie worden interventies besproken bij leerlingen met lees- en/of 

spellingproblemen a.d.h.v. het continuüm van zorg (Struiksma, 2005) en de recentere 

uitwerking: het onderwijscontinuüm (Struiksma & Rurup, 2008).  

Het continuüm gaat uit van vier ondersteuningsniveaus. Twee aanvullingen zijn o.i. 

noodzakelijk, nl: 

 

Ondersteuningsniveau -1: voor risicoleerlingen in de groepen 1 en 2.  

Nog voor het ‘echte’ lees-spellingonderwijs start, zijn er leerlingen die het risico lopen 

problemen op dit gebied te ontwikkelen. Het is belangrijk deze signalen te herkennen en 

tijdig in te grijpen.  

 

Ondersteuningsniveau 4+: voor leerlingen die uitbehandeld zijn na ondersteuningsniveau 

4. 

Er zijn leerlingen die op ondersteuningsniveau 4 een gespecialiseerde 

dyslexiebehandeling hebben gekregen of leesbehandeling via PPO Rotterdam op 

ondersteuningsniveau 3. In hoeverre moet er bij deze leerlingen nog geremedieerd 

worden? En wanneer en hoe neem je compenserende en/of dispenserende maatregelen? 

 

Deze notitie is beslist niet volledig en zal in de loop der tijd aangepast worden, dit is een 

eerste opzet. Er is al veel bruikbare achtergrondinformatie op alle niveaus beschikbaar. 

Zo zijn er door het Masterplan Dyslexie voor alle groepen dyslexieprotocollen 

beschikbaar: www.masterplandyslexie.nl (tabblad producten). 

 

Voor het schrijven van deze notitie is gebruik gemaakt van de handreiking  

‘Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs’, eveneens uitgegeven door het 

Masterplan Dyslexie en de handreiking ‘Invulling zorgniveau bij vermoeden enkelvoudige 

dyslexie’: 

http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/Handreiking_zorgniveau_2_en_3_EED_rs

vbreda_maart_2016.pdf 

 

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), het Expertisecentrum Nederlands en 

het Samenwerkingsverband van scholen Breda hebben een handreiking en richtlijn 

ontwikkeld in opdracht van OCW. Dit is op de website van het NKD te vinden: 

www.nkd.nl 

Van elke school wordt verwacht een dyslexieprotocol te hanteren. Dit valt onder de 

basisondersteuning. De eerder genoemde dyslexieprotocollen van het Masterplan 

Dyslexie kunnen hiervoor als leidraad dienen. 

 

 

 

 

 

http://www.pporotterdam.nl/
http://www.masterplandyslexie.nl/
http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/Handreiking_zorgniveau_2_en_3_EED_rsvbreda_maart_2016.pdf
http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/media/Handreiking_zorgniveau_2_en_3_EED_rsvbreda_maart_2016.pdf
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Ondersteuning PPO   

Aan alle scholen in Rotterdam is een schoolcontactpersoon (SCP) van PPO Rotterdam 

verbonden. In alle stadia van het zorgcontinuüm kan advies gevraagd worden aan de 

SCP en/of de leesbehandelaar binnen het OAT (Onderwijs Arrangeer Team). Dit is 

afhankelijk van de hulpvraag en varieert van meedenken, adviseren, ambulante 

begeleiding tot een meer intensief individueel arrangement (PPO-leesbehandeling).   

 

Continuüm van zorg lezen 

ondersteuningsniveaus Stap Wie Hulp op dit niveau 

Niveau -1 Naast verrijkt 
taalaanbod specifieke 
aandacht voor 
begrijpend luisteren, 
fonemisch bewustzijn en 
ontluikende 
geletterdheid 

Leerkracht  Meedenken/ adviseren 
vanuit PPO Rotterdam 
mogelijk door de 
schoolcontactpersoon 
en/of logopedist 

Niveau 1 
Basisarrangement 
Goed lees- en 
spellingonderwijs in 
klassenverband, 
voldoende voor 75% van 
de leerlingen 
 

1.Kwaliteit 
instructiegedrag en 
klassenmanagement. 
2. Juist gebruik van 
effectieve methodes 
voor lezen en spellen. 
3. Gebruik 
leerlingvolgsysteem 

Leerkracht Goed lees- en 
spellingonderwijs met 
aandacht voor 
verschillen in 
leerbehoeften 

Niveau 2 
Intensief arrangement 
Intensiveren door 
stapelen, meer instructie 
meer leertijd. Extra zorg 
in de groepssituatie door 
de groeps- 
Leerkracht; komt 
bovenop het 
basisarrangement (ong. 
zwakste 25%) 

4. Vaststellen van 
potentiële uitvallers en 
aanpak binnen de klas 

Leerkracht Intensivering van lees- 
en of spellingonderwijs 
door uitbreiding van 
instructie-en oefentijd 

Niveau 3 
Zeer intensief  
arrangement 
Specifieke interventies 
versterken het intensieve 
arrangement. 
Ondersteund en-of 
uitgevoerd door de 
zorgspecialist in de 

school. 
(ongeveer zwakste 10%) 

5. Vaststellen leerlingen 
met ernstige lees en of 
spellingproblemen en 
instructie individueel of 
in kleine groepjes 
6. Vaststellen van 
achterstand en 
hardnekkigheid + 
vermoeden dyslexie 

Leerkracht en/of 
leesspecialist op school 
of leesbehandelaar PPO 
Rotterdam 

Verdere intensivering 
van het lees- en/of  
spellingonderwijs door 
inzet van specifieke 
interventies 

Niveau 4 
Zeer intensief 
arrangement 'zorg’ 
Achterstand en 
hardnekkigheid van lees- 
en/of  spellingproblemen 
zijn aangetoond. 
Verwijzing naar de zorg 
voor diagnostiek en 
behandeling in 
zorginstituut (ongeveer 
zwakste 4%) 

7. Vaststellen van 
dyslexie 
(psychodiagnostisch 
onderzoek) 
8. Gespecialiseerde 
dyslexiebehandeling 

Externe behandelaar Externe behandeling 

Niveau 4+ 
Nazorg  
Leerlingen die 
uitbehandeld zijn bij de 
vergoede dyslexiezorg 
 
 
 
 

Vertalen van adviezen 
vanuit de vergoede 
dyslexiezorg naar de 
praktijk. 

Leerkracht + SCP+ 
ambulant begeleider PPO 
Rotterdam 

Naast 
remediëring denken aan 
compenserende en 
dispenserende 
maatregelen, bijv. 
dyslexiekaart 
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Ondersteuningsniveau -1 : Risicoleerlingen in groep 1 en 2; signalen en interventies. 

 

In de kleuterperiode kan worden vastgesteld bij welke kinderen de ontwikkeling in 

geletterdheid dreigt te stagneren. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de 

voorspellers van lees- en spellingproblemen/dyslexie in groep 1 en 2: 

 

-  Genetische factoren (dyslexie komt in de familie voor). 

-  Problemen op het gebied van de spraaktaalontwikkeling. 

-  Onvoldoende ontwikkeld fonologisch en fonemisch bewustzijn. 

 

De leerling heeft bijvoorbeeld problemen met de uitspraak van bepaalde klanken, heeft 

moeite met het maken van goede zinnen en/of heeft een kleine woordenschat. 

Of de leerling heeft moeite met één of meer van onderstaande activiteiten: 

 

- auditieve analyse: het ‘hakken’ van gesproken woorden in kleinere stukjes (letters 

of klankgroepen) 

- auditieve synthese: het ‘plakken’ van losse klanken of klankgroepen tot een 

gesproken woord 

- foneemmanipulatie: het verklanken van een woord als bepaalde klanken worden 

weggelaten of toegevoegd. Bijv.: welk woord blijft over als we van het woord 

‘been’ de /b/ weghalen? 

- foneemidentificatie: het herkennen van een bepaalde klank in een woord.       

Bijv.: op welk plaatje zie je een woord dat begint met de ‘b’ van ‘boek’?  
 

Voorspellers in groep 1 en 2 van latere leesproblemen: 

 

-  Letterkennis; de leerling heeft moeite met het onthouden van letter-klankkoppelingen. 

-  Benoemsnelheid; de leerling heeft moeite met het zo goed en snel mogelijk benoemen 

   van een reeks letters, kleuren of afgebeelde objecten. 

-  Nonwoord repetitie; de leerling vindt het moeilijk om onzinwoorden correct na te 

   zeggen. 

 

Als algemene vuistregel bij de taken geldt: hoe meer de taak lijkt op de lees- of 

spellingtaak, hoe beter de voorspelling voor latere leesvaardigheid is. Letterkennis en 

fonologisch bewustzijn zijn daarom vaak de beste voorspellers.  

 

Naast de bevindingen uit onderzoek, geven leerkrachten zelf vaak aan dat leerlingen die 

later leesproblemen krijgen, de volgende kenmerken laten zien:  

 

• Niet begrijpen van complexe vragen, terwijl ze het antwoord wel weten.  

• Moeite met het onthouden of ophalen van namen uit het geheugen.  

• Moeite met het ophalen van de dagen van de week.  

• Problemen met het ordenen van objecten.  

• Woordvindingsproblemen. 
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Samengevat: de aanwezigheid van risicofactoren en/of lage prestaties op voorbereidende 

lees- en spellingtaken of (andere) taken die een beroep doen op automatisering, geven 

een indicatie van mogelijke lees- en/of spellingproblemen op latere leeftijd. Het is dus 

belangrijk dat de leerkracht deze factoren goed in de gaten houdt en de ontwikkeling van 

de leerling nauwlettend volgt.  

 

Het inroosteren van voldoende tijd voor geletterdheid is cruciaal voor het bereiken van 

goede resultaten. In het onderwijsprogramma voor kleuters moet geletterdheid dus een 

systematische plek krijgen. Op deze manier wordt voorkomen dat activiteiten die gericht 

zijn op het bevorderen van beginnende geletterdheid slechts incidenteel plaatsvinden. 

 

 

Leerlingen moeten een aantal inzichten verwerven: 

 

- Schriftelijke symbolen en tekens kunnen betekenis hebben en dus boodschappen 

overdragen 

- Geschreven taal kan tijd en afstand overbruggen 

- Geschreven taal kan bewaard blijven 

- Geschreven taal kan dienen als geheugensteun 

- Geschreven taal kan ook voor de kleuter zelf van persoonlijk belang kan zijn 

- Gesproken woorden bestaan uit klanken en aan klanken kunnen letters worden 

verbonden 

- Een basisinzicht in verhaalstructuren en in bepaalde conventies die gelden bij 

lezen, zoals de leesrichting 

 

Naast het veelvuldig voorlezen van (prenten)boeken en de map Fonemisch Bewustzijn 

zijn er de volgende ICT-programma’s die als interventie ingezet kunnen worden: 

Bereslim:    

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bereslim  

Letters in beweging:    

http://web.bereslim.nl/letters-in-beweging6.html  

Bouw:    

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bereslim
http://web.bereslim.nl/letters-in-beweging6.html
http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
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Ondersteuningsniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs in klassenverband. 

 

Het gaat hier om adequaat ingericht effectief leesonderwijs op groepsniveau. 
Hiermee wordt bedoeld: het effectief gebruik van de methode, het hanteren van een 

leerlingvolgsysteem en goede kwaliteit van instructie en klassenmanagement. 

 

Bron: Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal:  

Voor leesonderwijs aan groep 3 gelden de volgende aandachtspunten: 

De tijd die wordt besteed aan het lees- en spellingonderwijs is effectieve leertijd, de tijd 

wordt dus daadwerkelijk gebruikt om te lezen en te spellen. Dat betekent dat er kritisch 

moet worden gekeken naar de activiteiten en dat zo nodig opdrachten worden 

overgeslagen die geen directe relatie met de leerdoelen hebben (bijvoorbeeld een 

tekening maken bij een verhaal). Naast de leeslessen van de methode, worden er 

momenten gecreëerd waarop de leerlingen zelfstandig lezen.  

Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden: leerlingen lezen hardop of stil, 

individueel of in een klein groepje, in de leesles of tijdens andere vakken. Naast aandacht 

voor lezen en spellen voor de hele groep krijgen de zwakke lezers en spellers aanvullend 

op de groepsactiviteiten extra begeleiding.  
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Ondersteuningsniveau 2: Intensivering van het onderwijsaanbod. Extra zorg in de 

groep door de leerkracht of onderwijsassistent onder supervisie van de leerkracht  

(zwakste 25% van de leerlingen na meetmoment 1) 

 

Bij deze vorm van begeleiding staan extra instructie en begeleide inoefening centraal. Of 

aan ondersteuningsniveau 2 wordt voldaan is afhankelijk van de wijze van inzet van de 

methode. Herhaling van de instructie aan de instructietafel alleen is niet voldoende!  

Dit betekent: 

 

o Meer instructie, meer leertijd en meer oefentijd. Hierbij wordt uitgegaan van drie 

keer per week extra instructie- en oefentijd gedurende 15-20 minuten (in totaal 

45-60 minuten);  

o Aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback en gelegenheid tot 

extra verwerking;  

o Gebruik maken van aanvullende materialen uit de lees- en spellingmethode, 

eventueel materiaal uit andere methodes;  

o Evaluatie na de beschreven periode van minimaal 10 tot 12 weken.  

 

De school voldoet aan ondersteuningsniveau 2 als zij gebruik maakt van onderstaande 

methodes conform de richtlijnen voor extra instructie en inoefening (lijst is niet 

uitputtend). Hierbij dient deze ondersteuning op een juiste wijze te worden 

gedocumenteerd in het groepsplan.  

 

o Veilig Leren Lezen, Ster-aanpak  

o Estafette, aanpak 1  

o Station-Zuid, 1-ster aanpak 

o Lijn-3 

o Lekker Lezen: Uitbreidingspakket M3-E4 of Bovenbouwpakket  

o Timboektoe: aanpak risicolezers  

o Leeslijn: de Leesweg (niet meer leverbaar)  

o Strategisch Lezen en Spellen  

o Flitsprogramma’s, bijvoorbeeld Flits 3: http://www.nib.nl/producten/flitsnet/  

 

Geschikte spellingmethodes ondersteuningsniveau 2 (lijst is niet uitputtend):  

 

o Taal Actief Spelling  

o Spelling in beeld  

o Taaljournaal (Spelling)  

o Zin in Spelling 

o Staal   

o Spelling op Maat 

o Strategisch Lezen en Spellen  

 

 

 

 

 

 

http://www.nib.nl/producten/flitsnet/
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ondersteuningsniveau 3: Extra intensieve en systematische aanpak door het inzetten 

van een specifieke interventie. Leerkracht en leesspecialist stemmen inhoud en aanpak 

af. Leerlingen die tot de zwakste 10% behoren, krijgen begeleiding op 

ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 (na hoofdmeting 2 moet dus zowel 

ondersteuningsniveau 2 als 3 geboden worden). De leesbehandeling vanuit PPO 

Rotterdam valt onder ondersteuningsniveau 3. 

 

Hier past een vorm van intensieve begeleiding bij. Dit betekent voor de leesbegeleiding:  

o Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend leesprogramma 

o Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke 

interventie (liefst evidence-based) 

o 3x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 1 uur) per week begeleiding 

 

Liefst individueel en anders in een klein groepje van maximaal vier kinderen.  

o Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele 

leerling. Een nulmeting kan bestaan uit een kwalitatieve en kwantitatieve analyse 

van het leesgedrag met toetsen als AVI, DMT 

o Een handelingsplan opstellen dat moet voldoen aan onderstaande criteria:  

-Werken met effectieve remediërende methodes  

-Na een periode van 10 tot 12 weken vindt er een tussenmeting plaats. Deze 

meting laat zien of de extra begeleiding effect heeft gehad en kan leiden tot 

aanpassing van de begeleiding. De intensieve begeleiding wordt voortgezet tot 

aan het volgende hoofdmeetmoment, waarna een evaluatie volgt.  

 

Aandachtspunt betreffende de meetmomenten  

Zoals vermeld wordt na meetmoment 2 zo nodig gestart met intensieve begeleiding. Een 

periode van minimaal 2 x 10 tot 12 weken is hierbij ideaal, waarbij na de eerste 10 tot 

12 weken een tussenmeting volgt.  

 

Geschikte remediërende leesmethodes (lijst is niet uitputtend)  

De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande 

methodes conform de richtlijnen voor intensieve begeleiding. Hierbij dient deze 

ondersteuning op een juiste wijze te worden gedocumenteerd in een handelingsplan: 

 

- RALFI-lezen: http://www.ralfilezen.nl/welkom  

- RALFI-light:  http://www.spoe.nl/media/attachments/ralfi_en_ralfi-light.pdf  

- Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen:  

http://masterplandyslexie.nl/nl/catalog/view/draaiboeken_connect/11/4  

- Drie Sterren Lezen (HCO): 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Handeiding_drie_sterren_le

zen.pdf 

- Computerprogramma Bouw of Letterstad:  

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw 

http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/letterstad  

- DMT Oefenmap (Luc Koning www.pravoo.com )  

 

 

 

 

http://www.ralfilezen.nl/welkom
http://www.spoe.nl/media/attachments/ralfi_en_ralfi-light.pdf
http://masterplandyslexie.nl/nl/catalog/view/draaiboeken_connect/11/4
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Handeiding_drie_sterren_lezen.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Handeiding_drie_sterren_lezen.pdf
http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
http://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/letterstad
http://www.pravoo.com/
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- Begeleid hardop lezen: 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Methodiekbeschrijving_bege

leid_hardop_lezen_1_.pdf   

- Veilig Stap Voor Stap  

- Estafette, uitgebreide leestijd 4 x 15 min per week met Vloeiend en Vlot (met 

daarbinnen de Wacht-Hint-Prijsaanpak) 

- Leesinterventieprogramma ‘De Zuid-Vallei’ 

 

Dit betekent voor de spellingbegeleiding:  

o Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend spellingprogramma  

o Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke 

interventie  

o 3x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) per week begeleiding 

 

Liefst individueel en anders in een groepje van maximaal vier kinderen:  

o Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele 

leerling. Er moet aangesloten worden bij de hiaten die uit een foutenanalyse van 

het PI-woorddictee of de Cito Spelling naar voren komen. Een nulmeting middels 

een niet-methodegebonden toets, waarin spellingcategorieën uit meerdere jaren 

zijn verwerkt is noodzakelijk  

o Werken met effectieve remediërende methodes 

o Na een periode van 10 tot 12 weken vindt er een tussenmeting plaats. Deze 

meting laat zien of de extra begeleiding effect heeft gehad en kan leiden tot 

aanpassing van de begeleiding  

 

De intensieve begeleiding wordt voortgezet tot aan het volgende hoofdmeetmoment, 

waarna een evaluatie volgt.  

 

Geschikte remediërende spellingmethodes (lijst is niet uitputtend)  

De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande 

methodes conform de richtlijnen voor intensieve begeleiding. Hierbij dient deze 

ondersteuning op een juiste wijze te worden gedocumenteerd in een handelingsplan.  

 

o Staal 

o Speciale Spelling begeleiding (Malmberg)  

o Taal in Blokjes  

o Hulpboeken Spelling (Cito)  

o Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (J. Schraven)  

o Geregeld, methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige 

spellingproblemen. o.a. door W. Ruijssenaars. 

o Begeleiding van kinderen met spellingproblemen (Meulenhoff)  

o Spellingboeken van meester Klaas: https://www.meesterklaas.nl/  

o Zuid-Vallei Spelling  

o Voorspel (www.pravoo.com)  

o PI-Spello (www.pi-spello.nl ), in de vorm van specifieke interventie 

o Spellen met Specht 

 

 

 

 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Methodiekbeschrijving_begeleid_hardop_lezen_1_.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Methodiekbeschrijving_begeleid_hardop_lezen_1_.pdf
https://www.meesterklaas.nl/
http://www.pravoo.com/
http://www.pi-spello.nl/
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Wie mag de begeleiding geven op ondersteuningsniveau 3?  

 

- Leesspecialist (bevoegde leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN, 

basiscursus leesspecialist CED, leergang leescoach en leesspecialist CPS)  

- Remedial Teacher  

- Intern Begeleider  

- Leerkracht. Onderwijsassistent (onder leiding van één van bovengenoemde 

specialisten). Of een orthopedagoog/ psycholoog met als specialisatie 

leerproblemen. De specialist, orthopedagoog of psycholoog dient ten minste 

betrokken te zijn bij het opstellen van het behandelplan en de evaluatie.  

- Wanneer een school moeite heeft de hulp op ondersteuningsniveau 3 op een 

juiste manier te bieden, kan dit ingevuld worden door een externe partij. Hierbij 

kan gedacht worden aan een RT’er of een logopedist met specialisatie dyslexie. 

Dit wordt bekostigd door de basisschool en niet door ouders. De begeleiding valt 

onder de verantwoordelijkheid van de basisschool.  

 

Wie mag de begeleiding niet geven?  

- Een leesouder 

- Een leesmaatje  

- Een onderwijsassistent of leerkracht die niet wordt begeleid door een 

leesspecialist, RT’er of IB’er 

Een uitzondering m.b.t. de inzet van ouders en leerlingen is het programma Bouw! 

Bij dit programma worden ouders en oudere leerlingen ingezet als tutoren.  

De leesspecialist of leerkracht neemt tussentijds toetsen af en monitort de voortgang 

van de leesontwikkeling.  

 

De instructie- en oefentijd dient gericht te zijn op één vakgebied: of 60 minuten voor 

lezen of 60 minuten voor spelling.  
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Niveau 4: Diagnostiek en behandeling in een zorginstituut (ongeveer 

zwakste 4%) 

 

Na een intensieve aanpak op ondersteuningsniveau 3 wordt duidelijk of de aanpak 

aanslaat of dat specialistische hulp noodzakelijk is. Aan de hand van de criteria valt 

de beslissing of een PPO-leesbehandeling geïndiceerd is of een verwijzing richting de 

vergoede dyslexiezorg. De aanvraag hiervoor verloopt vanaf 1 januari 2018 via PPO-

Rotterdam. Dit geldt voor alle kinderen die in Rotterdam woonachtig zijn.  

Door een zorgaanbieder van de vergoede dyslexiezorg zal eerst een onderzoek 

plaatsvinden om duidelijk te krijgen of er sprake is van dyslexie en in welke mate. 

Alleen die kinderen die de diagnose EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) krijgen, 

komen in aanmerking voor het vergoede behandeltraject. Leerlingen die voor het 

vergoede behandeltraject afgewezen worden, komen meestal in aanmerking voor 

PPO-leesbehandeling.  

 

Wanneer de leerling in behandeling is genomen gaat het lezen en spellen op school 

door. Het is dan van belang contact te onderhouden met de behandelaar om het 

leerstofaanbod op elkaar af te stemmen.  
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Niveau 4+: Na intensieve behandeling bij de vergoede dyslexiezorg of bij  

of PPO Rotterdam  

 

Vanuit de vergoede dyslexiezorg of vanuit de leesbehandeling van PPO Rotterdam 

wordt een eindverslag geschreven met daarin adviezen voor school.  

Het is belangrijk de vertaalslag te maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Indien 

nodig kan hiervoor een beroep gedaan worden op PPO Rotterdam. De adviezen 

kunnen omgezet worden in een aanpak op school gericht op remediëren, 

compenseren en dispenseren. Dit is mede afhankelijk van de ernst van het lees-

spellingprobleem en de achterstand op groepsgenoten.  

 

Remediëren:  

Naast de gegeven adviezen is het van belang dat: 

-  De leerling veel leeskilometers maakt 

-  Aandacht besteed wordt aan leesbevordering 

-  Gericht spellingonderwijs geboden wordt  

-  Ondersteuning en begeleiding geboden wordt wanneer nodig (psycho-educatie)  

-  Na afloop van de PPO leesbehandeling wordt nazorg geboden. Na een  

   overdrachtsgesprek n.a.v. het eindonderzoek kan de leesbehandelaar tot maximaal  

   drie keer naar school komen om mee te denken hoe de eindadviezen concreet naar 

   de klassensituatie vertaald kunnen worden. Deze nazorg wordt ook wel LOS 

   genoemd (Lezen op School). Tijdens de leesbehandelingen wordt aan de leerlingen  

   uitgelegd hoe zij zelfstandig letters, woorden en teksten kunnen oefenen op de  

   computer. 

 

In de bijlage bij deze notitie wordt een aantal praktische suggesties genoemd. 

 

Compenseren 

Het niveau van functionele geletterdheid gaat in de hogere groepen een steeds 

belangrijkere rol spelen bij het verwerven van kennis en het uitbreiden van de 

(lees)woordenschat. Leerlingen met dyslexie zullen echter, ondanks de extra hulp, 

problemen blijven ondervinden bij het lezen en/of spellen.  

Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze zelfstandig op zoek kunnen gaan naar 

oplossingen om hun problemen zoveel mogelijk te beperken.  

We noemen dit ook wel een oplossingsgerichte aanpak waarmee de autonomie van 

leerlingen wordt vergroot. De leerling wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor 

zijn/haar leerproces. De leerkracht kan in een gesprek de leerling aansporen om over 

zijn/haar problemen en mogelijke oplossingen na te denken.  

Vragen die de leerkracht kan stellen zijn:  

 

- Bij welke vakken heb je het meeste last van je lees-/spellingprobleem en wat 

zou jou hierbij verder helpen? Heb je zelf een oplossing bedacht en toegepast? 

- Wat zou ik voor jou kunnen betekenen?  
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Op die manier kan samen met de leerling bekeken worden welke problemen hij/zij 

ondervindt met lezen en/of schrijven bij andere vakken, maar belangrijker nog: hoe 

deze problemen zo goed mogelijk opgelost kunnen worden.  

Zo kan de leerkracht extra handreikingen bieden tijdens de instructie, compenserende 

hulpmiddelen ter beschikking te stellen of dispenserende maatregelen nemen.  

 

ICT-hulpmiddelen  

Denk aan tekst-naar-spraak software bijv.: 

- Sprint-Plus 

- Kurzweil 

- Alinea (www.lexima.nl)  

- L2S (www.l2S.nl) 

- Claro Read (https://www.claroread.nu) 

- Dexlex (www.dexlex.nl ) 

 

De programma’s worden steeds gebruiksvriendelijker. Zo zijn er al programma’s of 

apps die de tekst voorlezen d.m.v. een foto die met een tablet wordt gemaakt van de 

te lezen tekst. De leerkracht of leesspecialist kan door het gebruik van de computer 

de zwakke lees-/spellingvaardigheid van leerlingen compenseren en zo de 

belemmering verkleinen.  

De leerling kan gebruikmaken van tekstverwerkingsprogramma’s met spellingcontrole 

of van voorleessoftware. 

Naast het voorlezen van teksten kunnen deze programma’s ook bij het spellen 

gebruikt worden. Alles wat de leerling typt kan hij/zij terugluisteren. Daarnaast 

hebben de meeste programma’s predictiesoftware, waarbij de computer bij het typen 

van één of enkele letters een aantal woorden geeft die beginnen met deze letter(s). 

Naarmate meer letters worden getypt, neemt het aantal gegeven opties af. 

In veel software zit dit al ingebouwd (Sprint-Plus, Kurzweil, Alinea, L2S), maar het 

kan ook als losse functie aangeschaft worden ‘WoDy’. 

(https://www.lexima.nl/zoekresultaten?zoekopdracht=WoDy). 

 

Welke ondersteuning kan de leerkracht daarnaast bieden bij het begrijpend lezen? 

Ook leerlingen met ernstige leesproblemen biedt de leerkracht uitdagende en 

leeftijdsadequate teksten aan. Op die manier kunnen leerlingen hun kennis uitbreiden 

en ervaring opdoen met het toepassen van strategieën voor begrijpend lezen. De 

teksten mogen relatief lang zijn, dat wil zeggen met zo’n 450-650 woorden.  

Omdat het grootste probleem bij leerlingen met dyslexie vaak het lage leestempo is, 

zullen zij meer tijd moeten krijgen om de tekst te lezen. Echter, alleen meer tijd 

geven is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat ook de leerlingen met 

leesproblemen voldoende toegang hebben tot de informatie die wordt gegeven 

(bijvoorbeeld in de zaakvakteksten), kan de leerkracht zowel voor, tijdens als na het 

lezen van de tekst ondersteuning bieden. 

 

NB m.b.t. tot het afnemen van de toetsen begrijpend lezen zie de richtlijnen van het 

masterplandyslexie samen met CITO en Stichting Dyslexie Nederland: 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Begrijpend_lezen_toetsen_bij_ 

dyslectische_leerlingen_def2.pdf  

 

 

http://www.lexima.nl/
http://www.l2s.nl/
https://www.claroread.nu/
http://www.dexlex.nl/
https://www.lexima.nl/zoekresultaten?zoekopdracht=WoDy
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Begrijpend_lezen_toetsen_bij_dyslectische_leerlingen_def2.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Begrijpend_lezen_toetsen_bij_dyslectische_leerlingen_def2.pdf
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Dispenseren 

 

De leerkracht kan bij leerlingen met lees-/spellingproblemen/dyslexie op de volgende 

manieren zorgen voor dispensatie: 

 

o De leerling krijgt de opdrachten voorgelezen door de leerkracht of op cd te 

horen en hoeft de tekst niet zelf te lezen. 

o De leerling hoeft slechts een beperkt aantal pagina’s te lezen of teksten van 

een lager technisch leesniveau. 

o Schrijftaken voor taal of de zaakvakken worden vereenvoudigd: er hoeven 

minder pagina’s geschreven te worden en/of de tekst wordt niet op 

schrijffouten beoordeeld. 

o Het aantal oefeningen wordt beperkt (ook minder oefeningen als huiswerk). 

o De leerling wordt bij bepaalde vakgebieden (bijvoorbeeld topografie) 

mondeling overhoord in plaats van schriftelijk. 

o Dictees waarbij van tevoren al vaststaat dat de leerling veel fouten gaat 

maken, maakt de leerling niet. 

o Eventueel krijgt hij/zij daarvoor in de plaats een dictee dat is afgestemd op 

zijn/haar niveau. 

o De leerling hoeft niet zelf een tekst te schrijven, maar maakt gebruik van 

spraak-naar-tekst-software (ofwel dicteersoftware). 

o Hanteer een (op maat gemaakte) dyslexiekaart (zie hiervan bijlage 1 voor  

een voorbeeld).  

 

In de nu volgende bijlagen zijn praktische adviezen te vinden voor de begeleiding van 

leerlingen met leesproblemen/dyslexie.  

 

Bijlagen: 

 

1. Algemeen; over de rol van de begeleider 

2. Voorbeeld van een dyslexiekaart 

3. Tips om letters aan te leren 

4. SIP, systematische inprentingsprocedure letters + registratieformulier 

5. Letters leren m.b.v. het stoplicht 

6. Tips voor het decoderen van woorden 

7. Tips voor het begeleiden van tekstlezen 

8. Grafiek om afspraken m.b.t. het tekstlezen visueel te maken 

9. Zelfevaluatieblad: hoe beoordeelt de leerling zelf zijn/haar leesprestaties en 

aan welk doel wil de leerling werken 

10. Voorbeeld van een eenvoudig leeslogboek om bij te houden welke boeken en 

hoeveel boeken gelezen worden 

11. Voorbeeld van een handelingsplan lezen (andere benaming?) 
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Bijlage 1. Algemeen; over de rol van de begeleider 

 

Begeleiding en verantwoordelijkheid 

 

De leerling met een leesprobleem of dyslexie verdient goede begeleiding op school. Hij/ 

zij is hier zelf (mede)verantwoordelijk voor. Het is belangrijk samen met de leerling 

doelen op te stellen waaraan hij/zij wil werken. Door de leerling hier actief bij te 

betrekken, is de leerling gemotiveerd en wordt hij/zij eigenaar van zijn/haar leerproces. 

Dit vergroot de kans op succes.    

 

De rol van de begeleider 

 

Instructie 

 

o Kort en zakelijk 

o Spreek de leerling leeftijdsconform aan 

o Vertel hoe elk onderdeel aangepakt moet worden (informeren) 

 

Doelen stellen 

 

o Onderhandelen: samen positief geformuleerde doelen stellen 

o Positief belonend reageren op inbreng en voorstellen van de leerling 

o Keuzemogelijkheden voor de leerling 

 

Feedback 

 

o Beschrijf nauwkeurig en neutraal het gedrag 

o Geef ruimte aan de leerling om zelf te evalueren 

o Ondersteun dit door gerichte vragen te stellen 

o Relateer de feedback aan iets wat de leerling laat zien: strategiegebruik, 

concentratie, inspanning, doorzetten. Hierdoor leert de leerling de vooruitgang 

aan zichzelf toe te schrijven. Dit bevordert het zelfvertrouwen 

 

Motivatiemodel 

 

Een leerling zal gemotiveerd zijn om mee te werken/te veranderen als hij/zij: 

o Voldoende kennis heeft van het probleem en weet wat van hem/ haar verwacht 

wordt (‘Hoe pak ik het aan?’) 

o Voldoende bezorgd is om aan het probleem iets te doen 

o Zich voldoende competent voelt om de verandering aan te kunnen (‘Ik kan het’) 

o Zichzelf waard genoeg vindt om zich in te zetten voor de verandering (Gevoel van 

eigenwaarde) 
 

 

Succes 

 

Zorg bij elk leesbegeleidingsmoment dat de leerling succes ervaart die het kan 

toeschrijven aan zichzelf! 
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Bijlage 2. Voorbeeld van een dyslexiekaart 
 

 
Dyslexiekaart van:  

Naam school:  

Datum:  

Evaluatiedatum:  

 

 

Ik vind het fijn als het volgende voor mij geregeld wordt:  

 

 

O   Als ik werk moet maken waarbij ik veel moet lezen, hoeft niet alles af.   
 
O   Als ik met begrijpend lezen een opdracht moet uitvoeren, wordt het verhaal voorgelezen. 
   

O   Ik krijg geen leesbeurten in de klas als ik dat niet wil. 
   
O   Teksten die ik zelf niet vlot kan lezen, mag ik met een leesmaatje lezen. 
   
O   Een klasgenoot kijkt geen werk van mij na. 
   
O   Als ik zelf een verhaal schrijf, tellen spellingfouten niet mee. 

  
O   Als ik een spellingles krijg, overleg ik met de juf of meester welke fouten wel of  
     niet meetellen voor een cijfer. 
   
O   Ik mag een markeerstift gebruiken in aantekeningen en in het werkboek. 
   
O   Als ik aantekeningen maak, worden ze gecontroleerd door de juf of meester. 

   
O   Ik gebruik boeken op geluidsband (Daisyspeler). 
   
O   Ik gebruik een laptop/ computer. 

    
O   Ik gebruik de spellingcontrole op de laptop/computer. 

 
O   Als ik een toets krijg mag ik er langer aan werken. 
   
O   Als ik een toets moet leren krijg ik de tekst in een groter lettertype mee naar huis. 
    
O   Als ik een toets maak mag ik regelkaarten en tafelkaarten gebruiken. 
  

O   Als ik een toets maak, worden de verhaaltjes en vragen voorgelezen door de juf of  
     meester.  
 
O   Bij een toets stelt de juf of meester de vragen mondeling aan mij. 
 

 

 

 

Handtekening leerling                                    Handtekening juf/meester  
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Bijlage 3. Tips om letters aan te leren 
 

Het duurt voor leerlingen met leesproblemen/dyslexie (soms veel) langer om de  

klanktekenkoppeling volledig te automatiseren. Blijvende oefening hiervan is dan ook 

noodzakelijk. Om het niveau van beheersing van de klanktekenkoppeling te meten wordt 

van Struiksma (DLTAS) het onderdeel letters benoemen en het letterdictee afgenomen. 

Voor letters benoemen is naast accuratesse, de tijd van belang: 

Vanaf niveau AVI-M3/E3 is 36 sec. voldoende. 

Vanaf AVI-M4 moet de tijd afnemen van 24 sec. naar 20 sec (>AVI-E4).  

 

Letters flitsen 

Gedurende vijf minuten letters flitsen. Stapeltjes maken van enkele medeklinkers, korte 

klanken, lange klanken, tweetekenklanken, dubbele medeklinkers. Uitleggen dat deze 

fonetisch moeten worden uitgesproken. Niet introduceren als ’letters uitspreken zoals je 

in groep 3 geleerd hebt’; voor sommige kinderen is dit niet prettig. Spreek van 

klanknamen (fonetisch) en alfabetnamen. 

 

Manieren van aanbieden 

1. Laten zien en benoemen 

2. Hoeveel denk je er direct goed te benoemen?  “Bij hoeveel goede letters ben je 

tevreden?” 

3. Met de zandloper van 1 minuut 

4. Alle letters in een lager tempo benoemen. Bij een fout wordt er opnieuw 

begonnen. 

 

Letters gesepareerd aanbieden 

Bij een leerling die steeds moeite heeft met bepaalde klanken, kun je deze letters apart 

aanbieden en afwisselend flitsen met letters die goed beheerst worden. 

 

Letters onthouden met een trucje 

Wanneer een leerling bij het letters flitsen steeds met enkele letters problemen heeft, 

kan er voor gekozen worden om die letters middels plaatjes (geheugensteuntjes) aan te 

bieden. Gebruik daarvoor de letterplaatjes van bijvoorbeeld “Mijn spellingspiekkaarten”, 

uitgegeven door WSNS Rotterdam Noord in 2012, plaatjes van de gebruikte leesmethode 

of verschillende alfabetboeken die in omloop zijn of maak er samen een met de leerling. 

Geheugensteuntjes werken het best als leerlingen die samen met de leerkracht 

bedenken. Zoek altijd in overleg met de leerling een passend woord/plaatje bij de letter. 

 

Multisensorieel aanbod 

Voor het inoefenen van de letters kan gebruikgemaakt worden van multisensorieel 

aanbod. De leerkracht zoekt uit op welke manier de leerling het best letters kan 

onthouden. Dit kan bijvoorbeeld samengaan met een gebaar, de tast, een tekening 

waarin de letter is verwerkt of een woord waarin de letter voorkomt. Bij het aanbieden 

van een letter worden zo veel mogelijk zintuigen betrokken om een optimale beheersing 

mogelijk te maken. Ga wel altijd na of er in de reguliere leesmethode met klankgebaren 

wordt gewerkt. Verschillende klankgebaren naast elkaar gebruiken is voor een leerling 

namelijk heel verwarrend. Voorbeelden van methodieken waarin gebruik wordt gemaakt 

van klankgebaren zijn Spreekbeeld (Vonk, 2007) en Zo leer je kinderen lezen en spellen 

(Schraven). 

Zie ook bijlage 5: Stoplichtletters. 

Lettergroeiboek: 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Lettergroeiboek.pdf  
 
 
 

 

http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Lettergroeiboek.pdf
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Bijlage 4. SIP, systematische inprentingsprocedure letters 

 
 

SIP = Systematische Inprenting Procedure 

Deze methode wordt beschreven in ‘Leesmoeilijkheden, diagnose en behandeling’  van 

drs. C. Wieringa en drs. J.F. Sas (Orthovisies 29) 

 

• Materiaal 

Letterkaartjes (ongeveer 6 bij 10 centimeter) ; letters en tweetekenklanken 

Onder de letter staat een horizontale streep om de letterrichting aan te geven. 

 

• Analyse 

Analyse maken van de mogelijkheden van het kind. Verdeling in drie groepen: 

1. Letters die het kind beheerst op flitsniveau 

2. Letters waarover het kind onzeker is, die hij verwart, omdraait, traag 

verklankt of alleen passief herkent. 

3. Letters die nog aangeleerd moeten worden 

 

• Werkwijze 

De werkwijze van de oefensessie is als volgt: 

-Repeteren van de letters die bij stapel 1 behoren (beheerste letters) 

-Eén letter uit stapel 2 wordt geïntroduceerd en aangeleerd; de letter wordt  

 multi-sensorisch (visueel, auditief, tactiel en kinesthetisch) ingeprent 

-Het letterkaartje van de behandelde letter wordt toegevoegd aan stapel 1 

-De letterkaartjes van stapel 1 worden geschud en opnieuw gerepeteerd op flitsniveau 

-Pas als de kaartjes uit stapel 2 op genoemde wijze verwerkt zijn, wordt begonnen met 

stapel 3 

-De SIP zoveel mogelijk aanbieden, liefst één of twee maal per dag. 

 

• Aandachtspunten 

Let op de juistheid van verklanken 

Leg de nadruk op snelheid van reageren 

 

• Spelletjes om de letters extra te oefenen 

Letters dubbelen (memory) 

Letter kimspel 

Letters samenvoegen tot één woord 

 

• SIP tips 

- Let niet alleen op de juistheid van de verklanking door de leerling, maar leg vooral de 

  nadruk op de reactiesnelheid.  

- Toon de leerling duidelijk dat in de loop van de tijd stapeltje 1 groeit en dus de 

  letterkennis ook. Dit maakt voor de leerling concreet wat de vorderingen zijn. 

- Maak de vorderingen ook voor buiten de oefensessies zichtbaar door middel van het 

  SIP-schema. Dit schema wordt ingevuld in overeenstemming met de stapeltjes. Op 

  iedere volgende sessie (ingevuld achter de datum) zal het aantal letters groter kunnen 

  zijn en worden in de verticale kolom boven de betreffende datum steeds meer hokjes 

  ingekleurd. Behalve dat dit formulier de vorderingen als op een thermometer zichtbaar 

  maakt, is het tegelijkertijd een overzichtelijke vorm van rapportage.  
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SIP registratieformulier 
 

36                        Letters groep 2 

35                         

34                         

33                         

32                         

31                         

30                         

29                         

28                         

27                         

26                         

25                         

24                         

23                         

22                         

21                         

20                         

19                         

18                         

17                         

16                        Letters groep 3 

15                         

14                         

13                         

12                         

11                         

10                         

9                         

8                         

7                         

6                         

5                         

4                         

3                         

2                         

1                         

D
at

u
m
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Bijlage 5. Aandachtspunten voor het letters flitsen m.b.v. ‘het stoplichtmodel 
 

 

 

 

1e keer 

1. Leg het stoplicht tussenin en bespreek wat er op staat.  

2. Flits de letters en leg ze steeds op groen (weetletter) en laat ze klankzuiver 

benoemen. 

3. Herhaal dit. Reageer op wat je ziet en hoort.  

4. Bij de volgende beurt geef je aan dat de leerling zelf mag beslissen of hij/zij de 

letter 

• goed/direct weet = groen 

• een beetje moeilijk vindt/verbetert = geel/oranje  

• niet weet en hulp nodig heeft van de leerkracht = rood 

5. Nagesprek. Zijn de ‘gele’ letters echt moeilijk of een vergissing. ‘Weet je wat, we 

doen het nog een keer’. 

6. Categoriseren ‘mijn moeilijke letters’ (klankenschema). 

7. Plan maken voor de moeilijke letters (SIP). Hoe wil je het aanpakken? Welke 

letter wil je als eerste oefenen? Wil je gewaarschuwd worden? Hoe wil je 

gewaarschuwd worden?  

8. Eventueel steunkaartjes maken. 

 

 

Alle keren erna: 

9. Terugkoppelen naar de 1e keer. 

10. Hou de Time on Task hoog.  

11. Bij elke flitsbeurt laten voorspellen hoeveel letters er komen bij ‘geel’ en ‘rood’. 

Zorgen voor een succeservaring, maar hou het reëel.  

12. De goede letters onder tijdsdruk flitsen m.b.v. een stopwatch of een zandloper. 

13. Scores visualiseren. 

 

Uiteindelijk: 

14. Alle letterkaartjes direct onder tijdsdruk flitsen. 

15. Streven naar 36 sec. per stapel (lagere AVI-niveaus) of 24 sec. per stapel (hogere 

AVI-niveaus). 

 

 

NB de begeleider legt dus alle kaartjes op ‘groen’ en de leerling verplaatst het 

letterkaartje indien nodig. Hierdoor is hij/zij actief betrokken bij het flitsen.  
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                                                                             oefen-letters 

                                                                
 
 
 
 
 
 
                                             
                                            
                                               

                                              denk-letters 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           weet-letters 
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Bijlage 6. Tips voor het decoderen van woorden 

 
De directe woordherkenning wordt gemeten met de visuele synthese kaarten (visusynt) 

van Struiksma (DTLAS): 

 

Kaart 1 (mkm-woorden), 2A (mmkm/ mkmm-woorden) en 2B (als 2A maar dan met een 

veranderende middenklank). Het aantal direct goed gelezen woorden bepaalt de score 

van elke kaart. Let hierbij op dat een spellend (goed) gelezen woord of een direct 

verbeterd woord als fout wordt gerekend. Naast deze directe woordherkenning is de tijd 

ook belangrijk. Voor AVI-M3/E3 geldt de richtlijn de zes rijen woorden te lezen binnen 48 

sec. De tijdsnorm voor hogere AVI-niveaus moet afnemen naar 36 sec. 

 

Connectrijtjes 

 

Wisselrijtjes, waarbij woorden slechts in één of twee letters aan het begin of einde van 

elkaar verschillen (plas-plat-plak), worden dikwijls gebruikt om leerlingen bepaalde 

leesmoeilijkheden in te laten prenten en het leestempo te verhogen. Het is echter de 

vraag of leerlingen met leesproblemen profiteren van een dergelijke werkvorm: juist zij 

hebben moeite met het maken van onderscheid tussen sterk gelijkende woorden en met 

het herkennen en inprenten ervan. Woordrijen met meer variatie in letters en 

letterposities (huis-haas-baas-buis-bui) dwingen de leerling om de aandacht op de letters 

op verschillende plaatsen in het woord te richten. Evenals bij het wisselrijtje verandert 

steeds één letter, maar de positie van de wisselende letter varieert. Er zit geen 

voorspelbaar patroon in het rijtje, waardoor raden hier geen succesvolle strategie is. 

Leerlingen worden min of meer gedwongen elk woord in het rijtje te decoderen. Van dit 

soort onvoorspelbare wisselrijtjes, ook wel Connectrijtjes genoemd, wordt 

gebruikgemaakt in de interventieprogramma’s Connect Klanken en Letters en Connect 

Woordherkenning. Deze programma’s zijn in te zetten als de leerling nog niet alle letters 

goed en/of vlot herkent en moeite heeft met het accuraat en vlot lezen van losse 

woorden. 

 
Oefenen met het lezen van losse (niet samenhangende) woorden 

 

Materiaal hiervoor is te vinden in de DMT-oefenmap van Luc Koning (uitgeverij Pravoo) of 

in de boekjes ‘Vloeiend en Vlot’, behorende bij de leesmethode Estafette, uitgeverij 

Zwijssen.  

Het doel van het oefenen met losse woorden is het bevorderen van de directe 

woordherkenning. Het AVI-Instructieniveau bepaalt welke woorden je met de leerling 

gaat oefenen. Per keer niet meer dan 15 woorden oefenen; zie het schema hierna. 

 

Instructie bij deze oefening: ‘Eerst goed, dan snel”. De leerling leest de woorden eerst zo 

goed mogelijk. Bij woorden die problemen opleveren, wordt de strategie aangereikt om 

deze woorden te ontsleutelen/decoderen, bijv. door ‘hak het woord in stukjes’. Wanneer 

de 15 woorden direct goed gelezen worden, wordt er ingezet op goed en vlot lezen. Het 

uiteindelijke doel is 15 woorden binnen 20 seconden te lezen.  
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Het is inzichtelijk en motiverend voor de leerling als bovenstaande visueel gemaakt wordt 

in bijvoorbeeld onderstaand schema: 

 

 

Naam leerling  : …………………………………. 

Oefenblad  : …………………………………. 

AVI niveau  : ………………………………….   

 
 

Hoeveel goed:                                                Tijd: 

 

15      1’15      

14      1’10      

13      1’05      

12      1’00      

11      55”      

10      50”      

9      45”      

8      40”      

7      35”      

6      30”      

5      25”      

4      20”      

3      15”      

2      10”      

1      5”      

 

 

 

Lezen van lange woorden (samengestelde- en meerlettergrepige woorden) 

 

Een dergelijk woord kan als volgt gelezen worden: 

Het woord ‘kampeerterrein’ wordt in stukjes gehakt 

Kam- 

Kam-peer-… 

Kam-peer-ter-… 

Kam-peer-ter-rein 

We noemen dit ook wel “torentjes lezen”.  
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Bijlage 7. Tips voor het begeleiden van tekstlezen 
 
Let op een goede houding 

 

De fysieke leeshouding van de leerling moet de ontwikkeling van leesstrategieën niet 

belemmeren. Het ontstaan van woord- en zinsoverzicht moet mogelijk zijn. Daarom is 

het belangrijk dat: 

-de afstand tussen de ogen van de leerling en de tekst minimaal 20 cm is (onderarm en 

vuist moeten tussen het boek en de kin passen) 

-woord- en zinsdelen niet afgedekt worden met de vingers, een leesraam o.id. Een 

‘steunblad’ (leesregel) is vaak een nuttig hulpmiddel. Laat dit de tekst bedekken boven 

de regel die gelezen wordt en schuif mee naar beneden. 

 

Kies een tekst op instructieniveau 

 

Het is van belang de leerling een tekst aan te bieden waarop het op instructieniveau 

leest. Een tekst is niet te moeilijk als gemiddeld niet meer dan één woord fout per regel 

gelezen wordt. Bij lange zinnen, vanaf ongeveer niveau AVI-E5, geldt als maximum 1 op 

de 10 woorden. Leest een leerling minder dan 1 op de 20 woorden fout, dan is de tekst 

te gemakkelijk voor het oefenen van technisch lezen. Leest hi/zij gemiddeld meer dan 

één woord per zin fout, dan is de tekst te moeilijk.  

 

Fouten negeren 

 

Bij zeer zwakke lezers is het verstandig technische fouten die de betekenis van de zin 

niet aantasten (de leerling leest ‘kat’ in plaats van ‘kater’), soms geen aandacht te geven 

totdat het lezen voldoende verbeterd is. 

 

Wacht-Hint-Prijs 

 

Wacht: 

Na het lezen van een correcte zin volgt een compliment van de begeleider. Blijft dit 

compliment uit, dan kan de leerling weten dat er een fout is gelezen. De leerling leest de 

zin opnieuw. 

Hint: 

Als de leerling zelf zijn/haar fout niet ontdekt, kan de begeleider een hint geven zoals: 

‘Lees de zin nog eens, bedenk of het kan kloppen wat je leest o.i.d. De leerling krijgt dan 

alsnog de kans om zelf een correctie aan te brengen.  

Prijs:  

Wanneer de zin correct gelezen is volgt een compliment (goed zo, keurig, OK). 

 

Bewustwording 

 

De leerling bewust maken van zijn/haar manier van lezen en van de fouten die gemaakt 

worden. Je benoemt wat goed gaat: bijv. ‘Goed zo, dit moeilijke woord verdeelde je eerst 

in klankgroepen, goed gedaan’. Of wat verbeterd kan worden: bijv. ‘Ik merk dat je 

steeds de lidwoorden vergeet’.  

Bij leesproblemen worden oplossingen aangedragen. De leerling probeert de oplossingen 

uit en kiest welke oplossing het beste bij hem/haar past. Per keer op één leesprobleem 

letten. Gaat dit goed dan wordt het volgende leesprobleem aangepakt. Het heeft altijd de 

voorkeur de leerling zelf mee te laten denken over een mogelijke oplossing. 
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Nauwkeurig lezen 

 

Afspraken over fouten: 

Er wordt met de leerling een afspraak gemaakt over het aantal fouten dat gemaakt gaat 

worden. Wanneer is het kind tevreden? Hoeveel fouten mag hij/zij van zichzelf maken? 

Wanneer is de begeleider tevreden? (Bijv. met meer fouten dan het kind om succes 

zoveel mogelijk te waarborgen). Zorg voor succeservaringen! 

 

Problemen met het lezen van kleine woorden (bijv. de lidwoorden): 

Wanneer een leerling een probleem heeft met het nauwkeurig lezen van kleine woorden 

is de volgende oefening mogelijk. 

Van tien regels tekst worden de kleine woorden gearceerd. Bij het lezen van die tien 

regels tellen alleen de fouten in die kleine woorden, andere fouten tellen niet mee. Ook 

hierbij de leerling in laten schatten hoeveel fouten hij/zij van zichzelf mag maken om 

tevreden te zijn. 

 

Aantal zinnen goed: 

De nadruk kan ook gelegd worden op het direct goed lezen van zinnen.  

De vraag luidt dan; dit zijn 5 (of bijv. 10) zinnen, hoeveel zinnen denk je direct goed te 

lezen? Zorg voor een haalbaar doel. Het aantal goed gelezen zinnen kan in een grafiek 

worden aangetekend. 

 

Gebruik van een leeswijzer: 

De leerling moet leren de tekst te overzien, daarom kan er gewerkt worden met een 

leeswijzer die boven de tekst gelegd wordt. Er kan beter niet gewerkt worden met een 

leesvenster. 

 

Leestempo: 

Te laag leestempo 

 

Het verhogen van het leestempo moet niet vertaald worden in sneller lezen, maar in 

vloeiend en direct herkennend lezen. Bespreek met de leerling welke type woorden (bijv. 

mkm) er al direct herkennend gelezen worden. In 5 zinnen deze woorden tellen = ? 

punten. Hoeveel punten denk jij te halen? Bonuspunten voor ieder ander woord dat 

direct herkennend gelezen wordt. 

Voor- en nalezen: De begeleider leest een stuk tekst, de leerling luistert en volgt de tekst 

met zijn/haar ogen. Daarna leest de leerling deze tekst. 

Koorlezen: De begeleider  leest samen met de leerling het stuk hardop. Daarna leest de 

leerling het stuk tekst zelf. 

Duolezen: Om de beurt een zin lezen. 

 

Te hoog leestempo 

Bewust maken  van de functie van de interpunctie. Bij punten twee tellen wachten, bij 

komma’s één tel. Het kan ook helpen de interpunctie te laten arceren. 

Om het nauwkeurig (minder radend) lezen te stimuleren kan ook gebruik gemaakt 

worden van Scrambleteksten. Verschillende lettertypes van verschillende grootte worden 

hierbij door elkaar gebruikt waardoor de tekst goed ontsleuteld dient te worden. Dit 

effect wordt ook bereikt door een doorzichtig afdekblad met een print over de tekst te 

leggen.  
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  1 
          

 
  2 

          
 

  3 
          

 
 4           

 
  5 

          
 

 6 
          

 
 7 

          
 

  8           
 

 9 
          

 
10 

          
 

11 
          

 
12           

 
13 

          
 

14 
          

 
15 

          
 

16 
          

  
 

Hoeveel zinnen lees ik 

goed? 

        Bijlage 8. 
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Bijlage 9. 
 

  
 

   

 

    

    

    

 

 

 

 

 
     

 

ik maak niet   ik verbeter zélf       ik lees het verhaal ik lees goed 

teveel fouten       mijn fouten         in het juiste tempo    op toon 

  

 
  

 

 

10 

 9 

8 
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 9 

8 

7 

6 
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1 

10 

 9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Goed 

lezen? 
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Bijlage 10. 

      
Dit leeslogboek is van ……………………………… 
 

 

Ik vind het boek… 

 le
u

k
  

s
a
a
i 

s
p

a
n

n
e
n

d
 

m
o

e
il

ij
k
 

g
e
m

a
k
k
e
li

jk
 

g
r
a
p

p
ig

 

n
e
t 

e
c
h

t 
 

m
o

o
i 

--
--

--
--

--
--

--
--

- 

Titel: ……………….. 

 
Schrijver: …………. 

 
datum: …………….. 
 

         

Titel: ……………….. 
 

Schrijver: …………. 
 

datum: …………….. 
 

         

Titel: ……………….. 
 
Schrijver: …………. 

 
datum: …………….. 

 

         

Titel: ……………….. 

 
Schrijver: …………. 
 

datum: …………….. 
 

         

Titel: ……………….. 
 

Schrijver: …………. 
 
datum: …………….. 

 

         

Titel: ……………….. 

 
Schrijver: …………. 

 
datum: ……………. 
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Naam: ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                               

 

Ik beheers al: 

 

 

o AVI-M3 

o AVI-E3 

o AVI-M4 

o AVI-E4 

o AVI-M5 

o AVI-E5 

o AVI-M6 

o AVI-E6 

o AVI-M7 

o AVI-E7 

o AVI-Plus 

Ik oefen op: 

 

 

o AVI-M3 

o AVI-E3 

o AVI-M4 

o AVI-E4 

o AVI-M5 

o AVI-E5 

o AVI-M6 

o AVI-E6 

o AVI-M7 

o AVI-E7 

o AVI-Plus 

Ik werk ook aan: 

 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

         

    
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dit gaan we doen: 

 
 

Na oefenen heb ik dit bereikt: 

 
 

Bijlage 11. 

Bijlage 11 


