
Lezen

Spellen

Leren/Algemeen

• Traag en niet accuraat (hardop) lezen, ook bekende woorden
 worden niet altijd vlot en goed gelezen.

• Het weglaten en/of toevoegen van woorden.

• Omdat het technisch lezen te veel aandacht vraagt, is er soms te
weinig aandachtscapaciteit over voor tekstbegrip.

• Omdat lezen zo veel tijd en inspanning kost, leveren vooral lange
teksten problemen op.

• Veel spelfouten, zowel in complexe als in alledaagse, eenvoudige
woorden.

• Bij onbekende spellingen onvoldoende kunnen terugvallen op
een adequate strategie (regelstrategie, inprentstrategie, luister-
strategie).

• Bij onbekende spellingen onvoldoende kunnen terugvallen 
op het analyseren van woorden in (bekende) woorddelen en
 afzonderlijke letters.

• Weinig inzicht in woordopbouw. Dit kan zich uiten in: 
- Moeite met het herkennen van delen uit woorden die

 hetzelfde zijn, waardoor het lezen en spellen trager en met
meer fouten gaat (bijv. morfeem -heid zit zowel in schoon-
heid als in wijsheid).

- Moeite met het leggen van de relatie tussen spelling,
 grammatica en betekenis waardoor er spelfouten gemaakt
 worden (bijv. verkeerd-verkeert; hei-hij; grote-grootte).

• Problemen met het leren en lezen van losse woorden (zonder
context).

• Woordvindingsproblemen.

• Doordat het lezen zo veel aandacht vraagt, te weinig aandachtsca-
paciteit voor het volgen van de tekststructuur, waardoor de rode
draad zoekraakt en het maken van een samenvatting moeilijk is.

• Het tekort aan aandachtscapaciteit kan ook leiden tot:
- Niet begrijpen van complexe vragen.
- Niet onthouden van meervoudige instructies, terwijl ze de

afzonderlijke taken wel kunnen uitvoeren.
- Moeite met teksten/boeken met onoverzichtelijke struc-

tuur/lay-out.

• Doordat het spellen van afzonderlijke woorden zo veel aandacht
vraagt, te weinig aandachtscapaciteit bij het schrijven waardoor het
aanbrengen van een tekststructuur en een heldere lay-out moeilijk is.

• Door te weinig lezen blijft de woordenschat soms beperkt.

• Afname van tempo en nauwkeurigheid als er ‘onder druk’ gewerkt
moet worden (proefwerken, schoolonderzoeken, examens).

• Door niet-nauwkeurig lezen problemen met het maken van
 multiple choice toetsen, waar kleine verschillen in antwoorden
vaak cruciaal zijn.
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Schema 3.1 Mogelijke gevolgen van dyslexie voor het leren



Spreken/Luisteren

Moderne vreemde
talen

Taak- en 
werkhouding

• Moeite met het maken van aantekeningen, tijdens het luisteren.

• Moeite met het (snel) opschrijven van informatie die wordt
 gedicteerd door de leerkracht.

• Moeite hebben (en fouten maken) bij het overnemen van
 aantekeningen van het (digi)bord.

• Fouten maken of fouten over het hoofd zien bij het zelf corrigeren
van oefeningen tijdens klassikale besprekingen.

• Moeite met het onthouden of ophalen van namen/begrippen uit
het geheugen (denk aan jaartallen bij geschiedenis en topografie
bij aardrijkskunde).

• Moeite met onthouden van uitspraak van woorden/klanken.

• Moeite met het verstaan van ‘snelle’ spraak.

• Moeite met luisteroefeningen, omdat de woorden en klanken niet
goed worden verwerkt.

• Moeite met luisteroefeningen vanwege gebrek aan tijd, omdat
het lezen van de vraag en opschrijven van het antwoord meer tijd
kost dan de gegeven tijd.

• Moeite met het onthouden van geleerde woorden. Er is onvol-
doende resultaat van intensief oefenen. Dit werkt door in alle
 overige vaardigheden (spreken, luisteren, begrijpend lezen en
schrijven) in de moderne vreemde talen.

• Moeite met het aanleren van nieuwe klank-tekenkoppelingen
waardoor ze zich de uitspraak moeilijk eigen maken.

• Moeite met het verstaan van ‘snelle’ spraak van moedertaalsprekers
in de moderne vreemde talen.

• Moeite met spellen.

• Moeite met afleiden van woordbetekenissen en spellingen,
 doordat er weinig inzicht in woordopbouw is.

• Moeite met het herkennen van delen uit woorden die hetzelfde
zijn, waardoor het lezen en spellen trager en met meer fouten
gaat (bijv. jour zit zowel in aujourd’hui als in toujours en journal).

• Moeite met het leggen van de relatie tussen spelling, grammatica
en betekenis, waardoor er spelfouten gemaakt worden (bijv.
enemys i.p.v. enemies; Hande i.p.v.Hände; tu pense i.p.v. tu penses).

• Gebruik van de Nederlandse spelling bij het schrijven in de
 moderne vreemde talen.

• Ongestructureerd, inadequaat en/of vluchtig taakgedrag en
 werkhouding.

• Moeite met plannen en vasthouden van de volgorde van
 denkstappen.

• Onvoldoende werkverzorging.

• Onvoldoende metacognitieve vaardigheden voor zelfsturing.

• Inadequate leerstijlen.

• Onvoldoende of tanend doorzettingsvermogen. 
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