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In deze folder willen we jongeren en volwassenen 
met dyslexie informatie geven over dyslexie. We 
bieden ook een antwoord op tal van vragen, zoals: 
Wat is dyslexie? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat 
zijn de oorzaken van dyslexie? Daarnaast geven we 
concrete handvatten en tips om om te gaan met de 
moeilijkheden bij lezen, schrijven, communiceren en 
studeren. 

Deze folder werd opgesteld door CODE, het 
expertisecentrum van Lessius Antwerpen dat een 
brug slaat tussen wetenschappelijk onderzoek 
en dienstverlening op het vlak van leer- en 
ontwikkelingsstoornissen, taalvaardigheid en 
taalbeleid, meertaligheid en communicatiestoornissen 
bij anderstaligen. CODE staat voor Communicatie, 
Ontwikkeling, Dienstverlening en Expertise. CODE 
wil mensen met functiebeperkingen zoals dyslexie 
ondersteunen. De expertisecel leerstoornissen heeft 
een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak 
van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en 
begeleiding bij jongeren en volwassenen met (een 
vermoeden van) dyslexie. Meer informatie over CODE 
vind je op de website: www.codelessius.eu.
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Mensen met dyslexie hebben dus moeilijkheden met 
lezen of spellen of met beide. De problemen met lezen 
vallen het meest op bij het luidop lezen. Het lezen 
verloopt trager in vergelijking met leeftijdsgenoten 
en/of er worden fouten gelezen, afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad van de tekst. Dyslectici maken 
meer spellingfouten dan hun leeftijdsgenoten. Deze 
moeilijkheden zorgen voor belemmeringen in het 
dagelijkse leven (thuis, op school of op het werk), zoals:

• Schriftelijke opdrachten en vragen worden vaker fout 
opgelost omdat ze niet correct worden gelezen.

• Schriftelijke examens/toelatingsproeven worden 
vaker lager gequoteerd door het veelvuldig 
voorkomen van  spellingfouten.

• Notities nemen tijdens lessen en vergaderingen gaat 
vaak moeizaam. 

• Informatie wordt vaker foutief overgeschreven.

 

Wat is dyslexie?

Dyslexie wijst op een stoornis in het lezen en spellen. 
Mensen met dyslexie hebben veel moeite met het vlot 
lezen en spellen, zelfs na veel oefening.

Kernproblemen

De Stichting Dyslexie Nederland (2008) en de Stichting 
Leerproblemen Vlaanderen beschrijven dyslexie als 
volgt:
 

‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt 
door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op 
woordniveau’.

Wat is dyslexie?
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Begrijpend lezen

Het begrijpen van mondelinge taal is voor mensen 
met dyslexie geen probleem. De moeilijkheden die 
ze ervaren bij het begrijpen van teksten kunnen een 
gevolg zijn van het lage leestempo en het gebrek aan 
automatisering van de leesvaardigheid. Hierdoor kan 
er minder aandacht en tijd besteed worden aan de 
betekenis van de tekst. 

Vreemde talen

Algemeen ervaren dyslectici moeilijkheden met het 
inzicht in de klank-letter-koppeling: welke letter stelt 
welke klank voor en andersom? Alle moeilijkheden die 
in het beginnende lees- en schrijfonderwijs werden 
ervaren, duiken dus ook op bij het leren van een 
vreemde taal. Hierdoor moet er in vreemde talen meer 
beroep gedaan worden op inprenting, wat niet evident 
is voor dyslectici. 

 
Meer dan alleen problemen met lezen en 
spellen

Naast problemen met lezen en/of spellen ondervinden 
mensen met dyslexie ook andere moeilijkheden. We 
geven hier een overzicht van mogelijke kenmerken 
en gevolgen van dyslexie. Het is echter goed om 
weten dat niet elke persoon met dyslexie met al deze 
problemen te kampen heeft. Iedereen heeft unieke 
sterktes en zwaktes. Ook manifesteert dyslexie zich op 
een andere manier voor de ene dan voor de andere.  
Bovendien kan dyslexie ook voorkomen in combinatie 
met een andere stoornis zoals een aandacht- en 
concentratiestoornis, een rekenstoornis, of een 
stoornis op vlak van begrijpend lezen. 

Moeilijkheden waarmee dyslectici kunnen kampen:
• Begrijpend lezen
• Vreemde talen
• Sociale en emotionele moeilijkheden
• Andere moeilijkheden

Wat is dyslexie? Wat is dyslexie?
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Sociale en emotionele moeilijkheden

Mensen met dyslexie zullen vaker faalangst, een 
gebrek aan zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld 
ontwikkelen. Ook schamen ze zich soms voor hun 
lees- en spellingsproblemen (Ruijssenaars et al., 
2008). Dyslexie kan ook leiden tot sociale problemen 
met klasgenoten en leerkrachten. Anderen begrijpen 
namelijk niet altijd welke belemmeringen een 
leerstoornis met zich meebrengt. Lang niet alle 
personen met dyslexie ondervinden hier moeilijkheden 
mee. Immers, niet elke dyslecticus gaat op dezelfde 
manier om met de problematiek. Daarnaast speelt ook 
de omgeving een belangrijke rol. Een tijdige diagnose, 
steun en begrip van ouders, familie, partners, 
leerkrachten, collega’s en de werkgever zijn al een 
hele stap. 

Andere moeilijkheden

Sommige mensen met dyslexie ervaren ook 
moeilijkheden bij o.a.:
• het schrijven van teksten;
• het onthouden van instructies;
• het oproepen van gepaste woorden; 
• het aanbrengen van orde en structuur;
• rekenen (Desoete, 2010; Ghesquière et al., 2010).

Wat is dyslexie?
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Hoe wordt de diagnose 
gesteld?

De Stichting Dyslexie Nederland (2008) formuleert 
volgende criteria voor de diagnose dyslexie:

1. Criterium van de achterstand:

De vaardigheid in het lezen en/of spellen van woorden 
ligt beduidend lager dan wat verwacht wordt van het 
individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden 
(zoals de gevolgde opleiding).

2. Criterium van de hardnekkigheid of 
didactische resistentie:

Het probleem in het aanleren en toepassen van 
het lezen en/of spellen van woorden blijft bestaan 
ook wanneer voorzien wordt in een aangepaste 
remediërende instructie en oefening. 

Sommigen voegen hier het (mild) exclusiviteits-
criterium aan toe. De lees- en/of spellingproblemen 
zijn niet te wijten aan onderwijstekorten, mentale of 
motorische belemmeringen, neurologische schade 
enz. De diagnostiek van dyslexie op (jong)volwassen 
leeftijd is niet eenvoudig. Testen voor kinderen 

kunnen niet zomaar gebruikt worden bij jongeren en 
volwassenen (van der Leij et al., 2010; Depessemier 
& Andries, 2010). Bovendien is het onduidelijk of 
jongeren en volwassenen die nog geen behandeling 
kregen in het verleden, maar wel onderwijs genoten, 
voldoende winst kunnen halen uit therapie om na 3 tot 
6 maanden therapie al beduidend betere resultaten 
te behalen. Daarnaast zouden mensen met dyslexie 
die geen aangepaste behandeling kregen omdat 
dat financieel niet haalbaar was de diagnose niet 
kunnen krijgen. Om die redenen hanteren we het 
hardnekkigheidscriterium niet strikt bij het stellen van 
de diagnose (Van den Broeck, 2010).

Diagnose
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Oorzaken dyslexie

Deskundigen en wetenschappers zijn het er (nog) niet 
over eens wat precies aan de basis ligt van dyslexie 
(Ghesquière et al., 2010). De oorzaken van dyslexie 
worden voornamelijk vanuit twee invalshoeken 
bestudeerd: 

Op biologisch niveau

Het risico om dyslexie te hebben is voor een 
belangrijk deel erfelijk. Hoewel er tot nu toe geen 
specifiek ‘dyslexie-gen’ werd ontdekt, staat vast dat 
familieleden van dyslectici meer kans hebben dan 
gemiddeld om dyslexie te ontwikkelen. Maar ook de 
omgeving speelt een rol in het al dan niet ontstaan 
van dyslexie (bv. complicaties bij de geboorte, de 
kwaliteit van de genoten instructie bij het beginnend 
lezen en spellen enz.) (Van den Broeck, 2010).
   
Op cognitief niveau

Een andere invalshoek is de studie van de interne, 
mentale processen die ingezet worden bij het lezen 
en spellen. De meeste onderzoekers vermoeden 
dat mensen met dyslexie een tekort in fonologische 

vaardigheden vertonen (Vellutino et al., 2004). 
Dit betekent dat ze moeilijkheden hebben met 
het doorzien van de klankstructuur van de taal en 
moeilijkheden hebben om klankinformatie voor korte 
tijd op te slaan en op te halen uit hun geheugen. Zo 
vinden ze het meestal moeilijk om de klanken in een 
woord te manipuleren, zoals wanneer hen gevraagd 
wordt om de klanken in een woord om te draaien (bv. 
om van plak  kalp te maken). 
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Oorzaken dyslexie
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Tips voor aanpak

Mensen met dyslexie zijn niet minder of meer 
intelligent dan anderen, maar ze hebben door 
hun leerprobleem wel een verhoogde kans op een 
moeilijke schoolloopbaan. Concreet betekent dit 
dat studenten met dyslexie het risico lopen in de 
waterval van studierichtingen terecht te komen en 
mogelijk zelfs af te haken tijdens of na het secundair 
onderwijs. Om dit te voorkomen, is het zeer 
belangrijk tijdig de leerstoornis te onderkennen. Pas 
dan kan de stap gezet worden naar een aangepaste 
begeleiding en ondersteuning. 

Bij sommige studenten wordt de diagnose dyslexie 
pas op het einde van het secundair of in het 
hoger onderwijs gesteld. Deze studenten hebben 
door de jaren heen geleerd hun moeilijkheden 
te compenseren, door zelf hard te werken en 
door steun vanuit hun omgeving. In deze fase 
in de schoolloopbaan blijken de zelfontwikkelde 
compensatiestrategieën echter niet meer te voldoen. 
Het verwerken en studeren van de leerstof duurt 
plots veel langer door de grotere hoeveelheden 
leerstof (Berckmoes et al., 2007). Bovendien is 
dyslexie een probleem dat niet stopt of opgelost is 
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na de studies. Ook tijdens het beroepsleven stuiten 
mensen met dyslexie op moeilijkheden.

Remediëren en compenseren zijn belangrijke 
stappen in het leren omgaan met de ervaren 
moeilijkheden. Compenseren is het leveren van 
extra inspanningen, zoals meer tijd investeren, 
gebruik maken van de hulp van derden, het 
inzetten van soft- en hardware enz. Compenseren 
betekent niet: jongeren met dyslexie ontslaan 
van bepaalde onderwijsdoelstellingen. Dit zou hen 
net kwetsbaarder kunnen maken en meer actieve 
strategieën om hen te leren omgaan met de 
moeilijkheden blokkeren (Van den Broeck, 2010). 

Omdat elke persoon met dyslexie én zijn omgeving 
uniek zijn, moeten de ondersteuning en begeleiding 
aangepast worden aan de ervaren moeilijkheden en 
belemmeringen op school of op het werk. 

Onderstaande zaken kunnen daarbij aan bod komen:

Remediëring

Extra begeleiding richt zich op de lees- en 
spellingvaardigheden zelf. Logopedisten en 
orthopedagogen zijn specialisten in remediërende 
instructie en oefening voor mensen met dyslexie. Een 
volledige ‘genezing’ is niet mogelijk. Het aanleren van 
compenserende strategieën en het toekennen van 
compenserende maatregelen zijn dan ook minstens 
even belangrijk. Dit betekent echter niet dat 
remediëring niet nuttig kan zijn op (jong)volwassen 
leeftijd. Het kan zeer nuttig zijn, zeker als eerder 
geen remediëring werd gevolgd. Alleen door nauwe 
samenwerking met het onderwijs en de thuissituatie 
kan optimale effectiviteit verwacht worden van de 
behandeling.

Andere behandelaars bieden alternatieve therapieën 
aan, zoals bijvoorbeeld training van het links-rechts 
onderscheid. Deze therapieën beloven vaak een 
spectaculaire verbetering of zelfs genezing, maar 
hebben in realiteit weinig effect op het lezen en 
spellen zelf (Ghesquière et al., 2010). 

Tips voor aanpak Tips voor aanpak
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Inzet van compenserende soft- en 
hardware

Het lezen, het studeren van cursussen, het schrijven 
van verslagen, brieven en nota’s, enz. duurt vaak te 
lang en kost veel energie. Ondersteunende soft- en 
hardware zijn hulpmiddelen die het leren makkelijker 
kunnen maken. Per persoon moet gezocht worden 
naar passende hulpmiddelen. Alleen de dyslecticus 
zelf kan proefondervindelijk vaststellen welk 
hulpmiddel uiteindelijk het meest geschikt is.

Ondersteuning lezen

Met voorleessoftware kunnen teksten vanop het 
computerscherm worden voorgelezen. Zo hebben 
gebruikers met dyslexie op een directere manier 
toegang tot de inhoud van de tekst, zonder dat ze 
eerst de code van het schrift moeten ontcijferen. 
Bovendien kunnen ze met behulp van deze software 
actief meelezen en oefenen. Dit kan soms  de 
leesvaardigheid verbeteren. De voorleesprogramma’s 
kunnen elke tekst op de computer oplezen (net 
getypt, cd-rom, van een USB-stick, van internet, 

Tips voor aanpak
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van e-mail enz.). De functies kunnen ook met 
gedrukte teksten worden gebruikt. Hiervoor moet 
men de tekst via een scanner en OCR-software 
(of tekstherkenningssoftware) omzetten naar een 
computertekst (digitaal). 

De voorleessoftware kan op verschillende vlakken 
ondersteuning bieden. Niet alleen teksten in de 
moedertaal, maar ook teksten in vreemde talen 
kunnen voorgelezen worden. Daarnaast bieden 
programma’s, zoals Sprint (Plus) en Kurzweil 3000, 
ondersteuning bij het studeren van leerstof. De 
functies om binnen een tekst belangrijke zaken 
te markeren en die te filteren in een afzonderlijk 
document helpen om samenvattingen te maken en 
gestructureerder te werken. 

De voorleesprogramma’s die op de markt zijn, 
onderscheiden zich sterk van elkaar. Het is daarom 
belangrijk om bij de keuze voor een programma 
rekening te houden met het gebruiksgemak en met 
het feit of het programma overweg kan met de teksten 
en bestandsformaten die de persoon met dyslexie 
moet verwerken.

Ondersteuning spellen en schrijven

Tekstverwerkers (bv. Word) bieden de optie om de 
spelling en grammatica automatisch te controleren 
tijdens het typen. Ook kunnen woorden die een 
dyslecticus steeds op dezelfde manier foutief schrijft, 
automatisch verbeterd worden. Dit kan door het woord 
in een lijst in te brengen.  

Een programma voor woordvoorspelling voorspelt 
tijdens het typen woorden en maakt woorden af voor 
de gebruiker. Dit kan door de eerste letters te typen 
en dan in de lijst die verschijnt op het gewenste woord 
te klikken. Dit is een goed programma voor mensen 
die steeds twijfelen aan hoe ze woorden juist moeten 
schrijven of voor mensen die zeer traag typen. 

Voorleessoftware kan ook ondersteuning bieden bij 
het schrijven van teksten. Verschillende functies zoals 
de woordvoorspellingsfunctie, de homofonenfunctie 
en het laten voorlezen van de zelf geschreven tekst 
kunnen ervoor zorgen dat het aantal spellingfouten 
beperkt wordt. De homofonenlijst toont afbeeldingen 
van woorden die hetzelfde klinken, maar op 

Tips voor aanpak Tips voor aanpak

20 21



verschillende wijze geschreven worden (bv. een 
afbeelding van een winnaar en eentje van een wolk bij 
de woorden ‘wint’ en ‘wind’).

Spraakherkenningssoftware gaat nog een stap 
verder en zet spraak om in tekst. Deze software 
maakt het mogelijk om teksten aan de computer te 
dicteren. De programma’s hebben wel tijd nodig om 
aan iemands stem gewoon te geraken. De herkenning 
is ook (nog) niet in 100% van de gevallen correct. 
Toch kunnen deze programma’s tijdswinst, een hogere 
nauwkeurigheid en zelfstandigheid opleveren. 
Bij het maken van notities tijdens lessen of 
vergaderingen kunnen dyslectici eventueel beroep 

doen op een digitaal notitietoestel (diginoter). De 
diginoter is een gewone pen die je kan aansluiten 
op de computer. De geschreven tekst komt op het 
computerscherm en eventuele fouten worden met een 
tekstverwerkingsprogramma verbeterd. 

Structureren van de leerstof

Mindmapping is een techniek om samenvattingen 
te maken. Een mindmap of een spindiagram bestaat 
uit een takkenstructuur waarbij elke tak een idee, 
concept of vraag verder uitspint. Informatie wordt 
visueel weergegeven met tekeningen, woorden en 
diagrammen. Zelfgemaakte spindiagrammen worden 

Tips voor aanpak Tips voor aanpak
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Memoriseren 

Overhoorprogramma’s kunnen helpen om 
feitenkennis, zoals woordenschat van vreemde talen, 
uit het hoofd te leren. Daarvoor moet de leerstof 
eerst ingebracht worden in het programma. Anderen 
(bv. leerkrachten, ouders, partners, vrienden enz.) 
kunnen de (woordenschat)lijsten controleren op 
spellingfouten, waarna de persoon met dyslexie 
systematisch de woordenlijsten kan instuderen met 
het programma. Hiermee kan de dyslecticus op een 
meer efficiënte manier te werk gaan: bij het inoefenen 
wordt de spelling steeds mee beoordeeld en het 
programma verbetert meteen foutieve schrijfwijzen. 
Het zijn overigens intelligente programma’s, die 
ongekende woorden vaker inoefenen dan gekende. 
Er is ook variatie in oefenvormen mogelijk. Wanneer 
je een overhoorprogramma in combinatie met 
voorleessoftware gebruikt, worden de in te studeren 
woorden ook voorgelezen. 
 

beter onthouden. Deze techniek kan eveneens 
ondersteuning bieden bij het schrijven van teksten, 
papers, verslagen, nota’s e.d. Voordeel is dat je 
ideeën niet meteen in zinnen moet gieten, maar ze 
eerst kan weergeven in een mindmap. Pas daarna 
moeten ze dan weer verder uitgeschreven worden. 
Dit zorgt ervoor dat tijdens het schrijven het overzicht 
en de structuur van de tekst steeds behouden blijft. 
De visuele voorstelling toont ook waar er voldoende 
informatie over is en waar er nog informatie ontbreekt. 

Tips voor aanpak Tips voor aanpak
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Compenserende onderwijs- en 
examenfaciliteiten

Compenserende maatregelen houden een aanpassing 
in van de omstandigheden waarin de student onderwijs 
volgt en geëvalueerd wordt. Deze compenserende 
maatregelen willen studenten met dyslexie evenveel 
kansen geven om de einddoelen te bereiken. 

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten zijn:
• kopies van notities van medestudenten of docenten 

beschikbaar stellen;
• digitale bestanden van cursusmateriaal beschikbaar 

stellen;
• het gebruik van een laptop toelaten;
• het gebruik van een dictafoon toelaten. 

Enkele voorbeelden van examenfaciliteiten zijn:
• de examenvragen voorlezen; 
• het schriftelijk examen mondeling toelichten; 
• de duur van het examen verlengen; 
• spellingfouten niet scoren als spelling geen 

curriculumonderdeel is. 

Tips voor aanpak
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Veelgestelde vragen en 
misvattingen over dyslexie

Is intelligentie belangrijk bij het stellen van de 
diagnose?
Er werd aangetoond dat dyslexie niets te maken heeft 
met intelligentie. Het komt zowel voor bij minder als 
bij meer intelligente mensen (van den Broeck, 2010). 
Om een onderkennende diagnose te stellen, staat het 
afnemen van een intelligentietest dus niet centraal. 
Een intelligentietest kan wél bijdragen aan het inzicht 
in de sterktes en zwaktes van een persoon met 
dyslexie.  

Is er een gradatie in ernst?
Bij dyslexie spreken we niet over een gradatie in ernst. 
Iemand is niet meer of minder dyslectisch. Wél kunnen 
mensen met dyslexie verschillen in de (bijkomende) 
problemen die ze ervaren (zie bespreking ‘Meer dan 
alleen problemen met lezen en spellen’). Ook heeft 
het tijdstip van de diagnose en de daarop volgende 
erkenning en begeleiding een belangrijke impact op 
het verloop van de stoornis.

Deze maatregelen kunnen de leerstoornis nooit 
volledig compenseren, maar kunnen de slaagkansen 
van deze studenten wel verhogen.

Studenten met dyslexie kunnen deze faciliteiten 
aanvragen bij de leerlingbegeleider of bij de dienst 
studie- en studentenbegeleiding van de eigen 
onderwijsinstelling. Om recht te krijgen op deze 
faciliteiten dient de student te beschikken over een 
dyslexie-attest met een rapport van diagnostisch 
onderzoek (met bespreking van de afgenomen tests en 
de behaalde resultaten). Door het afgeleverde attest 
kan de onderwijsinstelling per student bekijken welke 
onderwijs- en examenfaciliteiten toegekend kunnen 
worden.  

De problematiek van dyslexie kreeg recent aandacht 
in de  onderwijscontext, maar  nog niet genoeg in de 
arbeidscontext. Een cruciale nood blijft om algemene 
selectieprocedures om te vormen zodat ze toegankelijk 
zijn voor personen met dyslexie.
 

Tips voor aanpak
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Maken dyslectici typische lees- en 
spellingfouten?
Wijdverspreide misverstanden zijn dat men aan 
typische fouten (zoals b/d- of p/b-omkeringen) 
dyslectici kan herkennen. Dyslectici maken echter 
geen speciale lees- of spellingfouten. Ze maken er 
alleen veel meer en blijven vaak langer last hebben 
van ‘beginnersfouten’ (Ghesquière, 2002). 

Bestaan er verschillende subtypes/soorten 
dyslexie?
Een andere misvatting is dat er verschillende 
afgebakende subtypes van dyslexie zouden bestaan 
(Van den Broeck, 2002). Dyslectische lezers kunnen 
zeker verschillen in de wijze waarop ze lezen omdat 
ze andere sterktes en zwaktes hebben, maar de 
meerderheid is niet eenduidig in te delen in één of 
ander subtype. Hun leesstrategie is bovendien ook 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de tekst 
en van de omstandigheden waarin er gelezen moet 
worden. Het gebrek aan automatisering van het lezen 
en spellen uit zich in problemen met de snelheid en de 
juistheid.

Veelgestelde vragen en misvattingen 
over dyslexie

Veelgestelde vragen en misvattingen 
over dyslexie

Hebben dyslectici visuele problemen?
De term “woordblind” wordt nog vaak gebruikt in 
relatie met dyslexie. Hierdoor wordt gesuggereerd 
dat er problemen zouden zijn met het zien zelf. Dit is 
natuurlijk niet het geval. Mensen met dyslexie zien even 
goed als anderen. Wel denken sommige onderzoekers 
dat er problemen zijn met de visuele verwerking in de 
hersenen bij dyslectici (Ghesquière et al., 2010).

Zijn er nu meer mensen met dyslexie dan 
vroeger?
Algemeen wordt aangenomen dat het voorkomen van 
dyslexie rond de 3 à 8% ligt voor het Nederlandse 
taalgebied (voor meer informatie zie Ghesquière en 
Ruijssenaars, 2005). Het voorkomen van dyslexie is 
niet toegenomen in vergelijking met vroeger. Twee 
maatschappelijke evoluties kunnen echter de indruk 
wekken dat er meer kinderen met een leerstoornis 
instromen in het lager onderwijs: 

• Vanaf de jaren ’90 is de maatschappelijke 
belangstelling voor het domein van de 
leerstoornissen sterk gegroeid. Een positief gevolg 
daarvan is dat de lees- en spellingmoeilijkheden 

30 31



van kinderen vlugger onderkend worden als 
dyslexie. Het is een goede evolutie dat kinderen 
met moeilijkheden eerder gediagnosticeerd worden, 
zodat ze tijdig de gepaste begeleiding kunnen 
krijgen. 

• Binnen het onderwijs is er een trend tot inclusie: 
voorheen werden kinderen met moeilijkheden 
vlugger doorverwezen naar het buitengewoon 
onderwijs. Nu wil men kinderen met een leerstoornis 
meer mogelijkheden bieden in het gewone 
lager onderwijs door middel van aangepaste 
ondersteuning.

Door deze twee evoluties verhoogt de zichtbaarheid 
van mensen met een leerstoornis.

Veelgestelde vragen en misvattingen 
over dyslexie Nuttige informatie

Verenigingen

• Dyskus Organisatie die volwassenen met dyslexie 
kansen wil geven, hen wil uitd(r)agen en steunen 
(www.dyskus.be)

• Letop! Informatiepunt voor leerstoornissen 
 (www.letop.be)
• Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 

Organisatie die zich inspant voor de overdracht 
van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar 
professionals (www.stichtingdyslexienederland.nl)

• Stichting Leerproblemen Vlaanderen
 Organisatie die kennis over leerproblemen wil 

verspreiden, onderzoek op dit domein steunt en een 
actieve rol speelt in de diagloog tussen wetenschap, 
praktijk en beleid (www.stichtingleerproblemen.be)
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Websites over/met compenserende 
soft- en hardware

• Uitgebreid overzicht van de bestaande 
compenserende software:

- document ‘Compenserende hulpmiddelen’ van 
Modem (http://sticordibank.wikispaces.com/
Belangrijke+documenten)

• Voorbeelden van goedkope 
voorleesprogramma’s: 

- Voice Reader (www.linguatec.net) 
- Text Aloud (www.nextup.com) 
• Voorbeelden van meer omvattende 

voorleesprogramma’s:
- Sprint Plus (www.jabbla.com) 
- Kurzweil 3000 (www.sensotec.be) 
• Voorbeelden van 

woordvoorspellingprogramma’s:
- Skippy (wordt aangeboden bij Sprint Plus) 
 (www.jabbla.com)
- Woody (www.sensotec.be)
- Let Me Type (gratis) (www.clasohm.com/lmt/en/)

• Voorbeeld van spraakherkenningssoftware: 
- Dragon Naturally Speaking Preferred 
 (http://netherlands.nuance.com/naturallyspeaking/)
• Meer informatie over de diginoter: 
- (http://develop-it.be/shop4/hardware/diginoters/

diginoter-mobile/diginoter-mobile-2/prod_37.html)  
• Voorbeelden van gratis overhoorprogramma’s: 
- WRTS (online) (www.wrts.nl)
-  Overhoor (www.efkasoft.com)
- Teach 2000 (www.teach.nl) 
- Vocatude (www.oriente.nl/voca)
- Overhoorjesuf (online) (www.overhoorjesuf.nl)  
• Voorbeelden van gratis mindmapsoftware:
- eMindMaps (www.leerhof.be)
- FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/wiki)
- Mind Mapping Online (www.mindomo.com)

Nuttige informatie Nuttige informatie
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