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Vraag 

De kern van de vraag van een samenwerkingsverband is of het mogelijk is kenmerken van effectief 
gebleken buitenschoolse dyslexiebehandelingen ook in te zetten binnen de school. De achtergrond van deze 
vraag is dat men binnen het samenwerkingsverband geconfronteerd wordt met leerlingen met lees- en 
spellingproblemen waarmee de scholen onvoldoende resultaten boeken, terwijl de problemen niet ernstig 
genoeg bleken om in aanmerking te komen voor een specialistische dyslexie-behandeling buiten de school. 

  

Dat leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

Welke behandelingen voor dyslexie worden door de externe behandelcentra aangeboden en wat is er bekend 
over de effectiviteit ervan? 

Zijn effectief gebleken buitenschoolse dyslexiebehandelingen ook in te zetten binnen de school voor 
leerlingen met dyslexie zonder EED-diagnose? 

 
Kort antwoord 
De overall behandeleffecten voor dyslexie blijken het grootst op de spellingvaardigheid en minder op lezen. 
De meeste leerlingen blijven na behandeling qua lezen nog steeds achter op hun leeftijdsgenoten. Verder 
zijn de effecten van trainingen in technisch lezen en spellen beter wetenschappelijk aangetoond dan die van 
andere soorten trainingen, bijvoorbeeld gericht op vloeiend lezen of begrijpend lezen). 

Verder blijkt dat in een schoolsetting één-op-één begeleiding een even groot effect heeft op de 
leesvaardigheid als instructie in een kleine groep, mits in dat laatste geval de begeleiding door een ervaren 
leerkracht of een goed getrainde onderwijsassistent of vrijwilliger wordt gegeven. Ook blijkt het oefenen van 
spelling met de computer de meest effectieve manier om de spelling van spellingzwakke leerlingen te 
verbeteren. Vooral van belang zijn daarbij directe feedback en adaptiviteit door het programma. 

 

 



 

 

 

Toelichting antwoord 

Achtergrond van de vraagstelling 

  

Bij dyslexie gaan lezen en spellen, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl 
leerlingen wel een gemiddelde intelligentie hebben. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere 
oorzaken 

zijn die de lees-en spellingproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie komen lees- en spellingproblemen in 
combinatie maar ook los van elkaar voor. De  definitie van Stichting Dyslexie Nederland (2008) luidt: 
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot 
toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau". 

In definities van dyslexie ligt altijd het accent op een leer- en ontwikkelingsprobleem met een hardnekkig 
karakter. Scholen signaleren lees- en spellingmoeilijkheden al in een vroege fase en nemen dan in de regel 
maatregelen door bijvoorbeeld aanvullend lees- en spellingonderwijs aan te bieden en de resultaten daarvan 
systematisch vast te leggen. Wanneer dat tot onvoldoende vorderingen leidt, dan wordt stapsgewijs 
instructie en begeleiding geïntensiveerd op school. Als ook dat onvoldoende oplevert, is er sprake van lees- 
en spellingproblemen met een hardnekkig karakter en rijst de vraag of de inzet van specialistische expertise 
een oplossing is. De meeste scholen hanteren hiervoor het Protocol Leesproblemen en Dyslexie als leidraad 

Daarvoor worden kinderen aangemeld voor onderzoek waarin resultaten uit herhaalde metingen gelegd 
worden naast een analyse van het leerproces en testresultaten in de voorafgaande fasen in school. Op basis 
daarvan wordt een diagnose gesteld. 

Een positieve diagnose, aangeduid met EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), biedt vervolgens de toegang 
tot een intensieve behandeling vrijgevestigde behandelpraktijk . Die wordt aangeboden door een 
gecontracteerde zorgverlener binnen het kader van regionale  jeugdzorg. Hiervoor is de gemeente 
verantwoordelijk. De gemeente draagt alle kosten voor deze zorgverlening. 

Bij een negatieve diagnose (geen EED) is het niveau van de leerling niet ernstig genoeg voor specialistische 
zorgverlening die wordt vergoed. De school blijft vervolgens verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 
ontwikkeling van de leerling.  

Deze consequentie van een negatieve diagnose is de aanleiding tot de vraag aan de Kennisrotonde. Bij een 
negatieve diagnose blijft, zonder aanvullende interventie vanuit de school, het niveau van de leerling onder 
de maat. Het samenwerkingsverband heeft de Kennisrotonde om die reden gevraagd te verkennen welke 
effectieve kenmerken van behandeling buiten de school ook toepasbaar zijn binnen de school. Dit zou 
kunnen betekenen dat beschikbare middelen efficiënter worden ingezet, en kwaliteitsverbetering van 
binnenschoolse ondersteuning wordt bevorderd. 

Om die reden werd vanuit vraagstelling en toelichting, een verkenning gedaan vanuit twee afgeleide vragen: 

• Welke behandelingen voor dyslexie worden door de (externe) behandelcentra aangeboden en wat is 
er bekend over de effectiviteit ervan? 

• Zijn effectief gebleken buitenschoolse dyslexiebehandelingen ook in te zetten binnen de school voor 
leerlingen met dyslexie zonder EED-diagnose? 



 

 

 

  

  

Welke behandelingen voor dyslexie worden door de behandelcentra aangeboden en wat is er 
bekend over de effectiviteit ervan? 

Kortgezegd zijn er twee typen behandelmethoden: de orthodidaktische (een behandeling op maat die 
verschilt per leerling, afhankelijk van zijn/haar probleem) en de psycholinguïstische (modulair opgezet 
waarbij iedereen dezelfde behandeling krijgt). 

De meeste behandelinstituten gebruiken een psycholinguïstische methode. In het Protocol Diagnostiek en 
Behandeling van Dyslexie (Blomert, 2006), dat geldt voor de vergoede dyslexiezorg, wordt hier ook min of 
meer op aangestuurd. Het idee erachter is dat een standaardaanpak eenvoudiger te evalueren is, wat past 
bij het model vanuit VWS, die de vergoede zorg financiert. 

 
De inhoud van de behandeling 

Het doel van de dyslexiebehandeling bij leerlingen in de basisschoolperiode is het bereiken van een niveau 
van technisch lezen en spellen dat overeenkomt met het niveau van leeftijdsgenoten. Dit niveau wordt aan 
het begin van de behandeling, halverwege en aan het eind van de behandeling vastgesteld met behulp van 
gestandaardiseerde meetinstrumenten (zie voor een overzicht SDN, 2008). 

Voor wat betreft de inhoud van de dyslexiebehandeling volgen de behandelinstituten het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006). Hierin is een leidraad gegeven voor de methodische principes, 
opbouw, vorm, duur en frequentie van de behandeling. Kortgezegd wordt tijdens de behandeling de 
accuratesse van lezen en spellen en het leestempo geoefend. 

De behandeling is modulair opgezet en er wordt pas overgegaan naar een volgende module wanneer de 
vorige wordt beheerst. Per module zijn de leerdoelen expliciet beschreven. Een behandelsessie duurt 45 à 
50 minuten per week. Daarnaast oefent het kind 10-20 minuten per dag thuis. De behandelduur bestrijkt 40 
tot 60 behandelsessies. De behandelingen vinden plaats onder supervisie van een GZ-psycholoog of 
orthopedagoog met een BIG-registratie.  

  

De effectiviteit van de behandeling 

Behandeling richt zich zowel op lezen als op spelling. De overall behandeleffecten blijken het grootst op de 
spellingvaardigheid waarbij een deel van de EED-leerlingen de achterstand inhaalt en op het niveau van 
leeftijdsgenoten komt (Kuijpers, Wentink, Van Bon, Meeuwsen-van den Akker & Kroesbergen. 2014; 
Gerritsen, 2015; Masselink, 2010; Tijms, 2011, Gijsel, Karman en Bosman 2010; Gerretsen, & Ekkebus, 
2012; Lai Leung, Wagenaar, Oudgenoeg-Paz & de Bree, 2014). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het feit 
dat er binnen de behandeling over het algemeen minder aandacht is voor lezen dan voor spelling. 

  



 

 

 

Het effect op lezen is dus kleiner dan het effect op het spelling, waarbij de meeste leerlingen na behandeling 
qua lezen nog steeds achterblijven op hun leeftijdsgenoten. Vaak is er sprake van een parallelle groei, dus 
de achterstand op leeftijdsgenoten blijft min of meer gelijk (bijvoorbeeld Gerritsen, 2015;  Tilanus, 2014). 

De meeste studies laten een kleiner effect zien op het lezen van woorden dan op het lezen van tekst 
(Kuijpers, Wentink, Van Bon, Meeuwsen-van den Akker & Kroesbergen, 2014; Gerritsen, 2015; Struiksma & 
Bakker, 2006). 

Dat is verklaarbaar omdat hier juist ook het basisprobleem van dyslexie ligt: een hardnekkig probleem op 
het gebied van automatisering van het leesproces op woordniveau. Gerretsen & Ekkebus (2012) en Lai 
Leung e.a. (2014) vinden dit verschil in woord- en tekstlezen overigens niet. 

Verder laat een meta-analyse van experimenten zien dat trainingen in technisch lezen en spellen ten 
opzichte van andere soorten trainingen (bijvoorbeeld gericht op vloeiend lezen, begrijpend lezen, phonemic 
awareness instructions) het enige soort interventie is waarvan de effect op lees- en spellingprestaties van 
kinderen en volwassenen met leesproblemen statistisch significant kan worden aangetoond (Galuschka, 
2014). 

   

Zijn effectief gebleken buitenschoolse dyslexiebehandelingen ook in te zetten binnen de school 
voor leerlingen met dyslexie zonder EED-diagnose? 

In een meta-analyse waarin 54 studies worden vergeleken door Scheltinga e.a. (2016) worden de effecten 
van leesinterventies in een schoolsetting bij leerlingen tussen de 5 en 13 jaar gerapporteerd. 

• Bij het verbeteren van de leesaccuratesse, speelt de tijd die eraan besteed wordt een belangrijke 
rol. Daarnaast is hier het oefenen van fonologische vaardigheden van belang. 

• Bij het verbeteren van de leesvloeiendheid heeft vooral hardop lezen van teksten effect en 
oefeningen die expliciet de leessnelheid trainen ( ‘flitsen’, lezen onder tijdsdruk, opname van 
leestijd). 

• Eén-op-één begeleiding heeft een even groot effect op de leesvaardigheid als instructie in een kleine 
groep, mits in dat laatste geval de begeleiding door een ervaren leerkracht of een goed getrainde 
onderwijsassistent of vrijwilliger wordt gegeven.  

Verder is ICT-inzet voor het ondersteunen van kinderen met dyslexie volop in ontwikkeling. Daarvoor zijn 
diverse computerprogramma’s beschikbaar waarvan de website van het steunpunt dyslexie een overzicht 
geeft. In antwoord op een eerdere vraag aan de Kennisrotonde is gekeken wat er bekend is over de 
effectiviteit van deze software (antwoord op vraag 17,  Welke computerprogramma’s zijn effectief voor 
jonge kinderen met lees- en spellingproblemen?) 

Daaruit blijkt dat de meeste van deze programma’s afzonderlijk nauwelijks op effectiviteit zijn onderzocht. 
Wel is er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek bekend wat de richtlijnen zijn voor het werken 
met digitale spellingprogramma’s. Wanneer de software op die manier wordt ingezet, kunnen 
spellingprogramma’s van grote waarde zijn bij het automatiseren door middel van oefening. 

Dan blijkt het oefenen van spelling met de computer de meest effectieve manier om de spelling van 
spellingzwakke leerlingen te verbeteren. Vooral van belang zijn directe feedback en adaptiviteit door het 
programma. Dus aanpassing van het niveau van opgaven op de leerling, op basis van juistheid en snelheid 
van de gegeven antwoorden. Daarnaast blijkt dat computerondersteunde spellingoefeningen nog kunnen 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/welke-pcprogrammas-effectief-jonge-kinderen-lees-en-spellingsproblemen/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/welke-pcprogrammas-effectief-jonge-kinderen-lees-en-spellingsproblemen/


 

 

 

worden geoptimaliseerd door het verstrekken van gedetailleerde specificaties van de woordkenmerken 
(fonologie, orthografie en semantiek). 
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Meer weten? 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/aanpassingen-en-hulpmiddelen/ict-hulpmiddelen/ 
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PO, dyslexie, zorgbeleid 

  

  


