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Wat doet de school
De school moet zorgen voor extra hulp bij lezen 
en spellen. En voor aanpassingen waardoor 
het kind onderwijs kan volgen dat past bij zijn 
mogelijkheden. Dit noemen we de zorgplicht van 
de school.
De manier waarop de school je kind kan onder
steunen, is beschreven in de Protocollen Lees
problemen en Dyslexie. Er zijn protocollen voor 
groep 1 2, voor groep 3, voor groep 4 en voor 
groep 5 – 8. Je kunt de leerkracht van je kind 
of de zorgspecialist op school vragen of zij de 
protocollen kent en gebruikt. 

Praten met school
Houd contact met de leerkracht 
van je kind. Praat over de lees
problemen en dyslexie en over 
wat het voor je kind betekent. 
Bespreek welke ondersteuning wordt 
gegeven door de school en hoe dit gaat. 
Vertel ook wat je thuis doet.   

Meer informatie in de ‘Leidraad’ 
Deze folder is een korte samenvatting van de Leidraad 
leesproblemen of dyslexie op de basisschool.  

De volledige leidraad kun je down
loaden op www.balansdigitaal.nl 
(zoeken op leidraad dyslexie). 

Deze folder is gemaakt 
in opdracht van het 

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. 
Dit programma moet scholen beter in staat 
stellen om leesproblemen, dyslexie en laag

geletterdheid aan te pakken. Dit in samenwerking 
met ouders, zorgverleners, besturen, samen

werkingsverbanden en de betrokken beleidsorganen. 
Meer over het Stimuleringsprogramma kun je 

lezen op www.dyslexiecentraal.nl 

Oudervereniging Balans is partner 
in het Stimuleringsprogramma 
Aanpak Dyslexie en heeft deze 
folder ontwikkeld. 
De folder geeft ouders handvatten 

voor de ondersteuning die je je 
kind kunt geven bij lees problemen of 

dyslexie en voor het communiceren en samen
werken met school en professionals. 
Oudervereniging Balans zet zich in voor het ver
sterken van de positie van ouders van kinderen 
en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren 
en/of gedrag. Dit doet Balans door uitwisseling van 
kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs en 
zorgprofessionals en weten schap. 
Meer informatie over Oudervereniging Balans 
vind je op www.balansdigitaal.nl 
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Problemen met lezen en spellen
Goed kunnen lezen en spellen is belangrijk. Het is 
nodig om onderwijs te kunnen volgen. Ook om zelf
standig in de maatschappij te kunnen functioneren, 
is vlot lezen en goed spellen belangrijk.
Op de basisschool leren kinderen lezen en spellen. 
Het begint met het herkennen van letters en 
woorden. In groep 8 kunnen ze met het juiste 
tempo en de juiste klemtoon lezen. Ze kunnen 
schrijven zonder fouten en als ze een fout maken, 
herkennen ze die.
Dat geldt voor de meeste kinderen. Maar niet voor 
alle kinderen. Ongeveer een kwart van de kinderen 
heeft problemen met leren lezen en spellen. 
Zij krijgen op school extra ondersteuning. Je kunt 
je kind thuis ook helpen:

•  Stimuleer je kind om te lezen.
•  Beloon je kind als hij zijn best doet – 

ook als het niet zo goed lukt.
•  Lees je kind voor.
•  Praat met je kind en doe dingen 

met hem waarbij taal een rol speelt. 
(Bijvoorbeeld een taart bakken en 
samen het recept lezen.)

Als de extra ondersteuning op school en het extra 
oefenen thuis niet genoeg helpen, heeft je kind 
misschien dyslexie.

Dyslexie
Dyslexie betekent dat een kind moeite heeft 
met technisch lezen, met spellen of met allebei. 
Dat heeft meestal gevolgen voor begrijpend lezen 
en schrijven. 

Diagnose dyslexie
De diagnose dyslexie kan pas gesteld worden, als 
vastgesteld is
•  dat het kind lees en spellingonderwijs van 

voldoende kwaliteit gehad heeft
•  dat het kind ondanks extra oefenen niet genoeg 

vooruit gaat bij het lezen en spellen

Om de diagnose dyslexie te stellen, moet onder
zoek gedaan worden door een gekwalificeerde 
deskundige. Voor kinderen tot 13 jaar in het basis
onderwijs wordt dit onderzoek vaak betaald door 
de gemeente waar je kind staat ingeschreven. 
Elke gemeente heeft eigen regels en afspraken. 
Je vindt daarover informatie op de website van je 
gemeente of bij het sociaal loket van je gemeente. 
De gemeente betaalt meestal alleen als er sprake is 
van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). 

Dat betekent dat je kind geen andere 
problemen heeft zoals adhd, autisme of ernstige 
sociaal-emotionele problemen.

Dyslexieverklaring en aanbevelingen
Als de onderzoeker vaststelt dat je kind dyslexie 
heeft, geeft hij een dyslexieverklaring af. Daarin 
staat dat uit onderzoek is gebleken dat je kind 
dyslexie heeft. Je krijgt ook een verslag waarin 
staat  welke problemen je kind door de dyslexie 
heeft en welke ondersteuning hij nodig heeft om 
op zijn niveau te kunnen leren. 
De dyslexieverklaring krijg je maar één keer. 
Bewaar hem goed! Welke ondersteuning jouw 
kind nodig heeft kan veranderen. Soms is daarom 
later nieuw onderzoek nodig. 

 
Omgaan met dyslexie
Je helpt je kind door te zorgen dat je begrijpt wat 
dyslexie is. Het is ook belangrijk om te weten wat 
de dyslexie voor jouw kind betekent. Praat er regel
matig met je kind over. Wat vindt hij moeilijk door 
de dyslexie? Wat zijn de gevolgen van dyslexie 
voor zijn contacten met vriendjes en met de leer
kracht? Hoe denkt hij over zichzelf? Zorg dat je kind 
weet dat de dyslexie bij hem hoort en dat hij met 
de juiste ondersteuning geholpen kan worden.  

Het onderzoek 
wordt vaak betaald 
door de gemeente. 

Elke gemeente heeft 
eigen regels en 

afspraken
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