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Een overzicht van de beschikbare materialen 
voor leerlingen met dyslexie



Toch Nog Leren Lezen



Algemene informatie en aanpak TNL

● In Nederland kan 10 tot 15% van de leerlingen aan het eind van groep 3 

onvoldoende lezen. 

● Om frustratie te voorkomen kan TNL meteen na groep 3 worden ingezet voor 

de behandeling van lees- en spellingproblemen. 

● Drie wetenschappelijke onderzoeken hebben de effectiviteit van TNL 

aangetoond (zie www.TNL.nl).

● De aanpak kenmerkt zich door grote aandacht voor tweeklanken. Het 

automatiseren daarvan staat centraal.

http://www.tnl.nl


De opbouw van TNL

● De methode TNL bestaat uit veertien leesdelen. 

○ In de eerste zes delen staan de tweeklanken centraal. Klanken worden 

direct aan elkaar geregen en niet meer gespeld. Door zeer veel 

herhalen wordt raden lezen verminderd.

○ Na deel 6 komen langere woorden aan de orde. Er wordt toegewerkt 

naar 750 veel/meest voorkomende woorden.



Waaruit bestaat de methode TNL

De methode TNL bestaat uit: 

● 14 leesdelen

● Ondersteuning door werkbladen - ook met spelletjes

● Computer ondersteuning

● Registratiebladen om de voortgang te volgen



TNL en Dolle Drietjes

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling is het ook mogelijk om 

aanvullend te werken met de Dolle Drietjes reeks. 

● Dolle Drietjes is een zorgvuldig opgebouwde reeks: met drieklanken. 

● Combineren van de twee reeksen geeft drie mogelijke leerlijnen.

● TNL en de Dolle Drietjes vervangen de methode waar de leerling mee 

doende was. Voor de leerling is het dus de enige methode voor aanvankelijk 

lezen waarmee gewerkt wordt.



Meer informatie over TNL en Dolle Drietjes?

Kijk voor meer informatie over TNL en Dolle Drietjes op: 

www.TNL.nl

www.TNLVOORJOU.nl

Voor verdere inlichtingen stuur een e-mail naar:

info@TNL.nl

http://www.tnl.nl
http://www.tnlvoorjou.nl
mailto:info@TNL.nl


IntoWords

IntoWords



Wat is IntoWords?

● IntoWords is tekst-naar-spraaksoftware die geschikt is voor verschillende 

platforms. De verschillende programma’s kennen allemaal een soortgelijke 

aanpak.

● De programma’s compenseren bij (voor-)lezen en schrijven.

● IntoWords is geschikt voor Windows, Android, iPad, Cloud Chrome en meer. 

Ieder platform heeft een eigen aangepaste versie van het IntoWords 

programma. Met één inlogcode kun je gebruik maken van alle versies van 

IntoWords. 



Wat kan IntoWords? 

● IntoWords leest teksten voor die op het scherm staan. OCR is ook 

inbegrepen waardoor IntoWords vrijwel alle teksten kan voorlezen. 

● IntoWords werkt ook in combinatie met Dedicon-bestanden. 

● IntoWords geeft extra ondersteuning tijdens het schrijven door middel van de 

slimme woordvoorspeller. 

● IntoWords kan MP3-bestanden maken. 



Hoe kan IntoWords worden ingezet?

● IntoWords helpt iedereen die steun nodig heeft bij lezen en schrijven via 

verklanking. In andere landen wordt het product ook vaak ingezet als 

algemene leesondersteuning. 

● Het wordt breed ingezet in scholen voor leerlingen met dyslexie.

● Ondersteunt ook in andere situaties (bijv. bij nieuwe Nederlanders en bij het 

moderne vreemdetalenonderwijs).



Wat mag je verwachten van IntoWords? 

● De zelfredzaamheid van de leerling neemt sterk toe.

● Deze zelfredzaamheid levert vaak ook meer zelfvertrouwen op.

● De opname van kennis uit geschreven woord kan gemakkelijker doorgang 

vinden. 

● IntoWords kan ingezet worden op school, thuis of op het werk. 



Meer informatie over IntoWords?

Kijk voor meer informatie over IntoWords op:

www.IntoWords.nl

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met: 

info@IntoWords.nl

http://www.intowords.nl
mailto:info@IntoWords.nl

