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Vraag   

Is het waar dat leerlingen met dyslexie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

teksten sneller en accurater lezen met een groter beeldscherm dan met een kleiner 

beeldscherm? 

Kort antwoord  

De meeste leerlingen met dyslexie lezen niet sneller en/of accurater bij een groter 

beeldscherm. Sommigen kunnen juist baat hebben bij een kleiner beeldscherm, maar 

leesvaardigheid, individuele voorkeuren en andere factoren spelen ook een rol. Bij 

kleinere beeldschermen (bijvoorbeeld van een e-reader) zijn vaak slechts enkele 

woorden op één regel zichtbaar, zoals ook bij een krantenkolom het geval is (de 

zogenoemde Span Limited Tactile Reïnforcement (SLTR)-methode). Hierdoor worden de 

leerlingen minder afgeleid door de letters die erbij in de buurt staan (crowding). Dit 

voordeel kan mogelijk ook bereikt worden door bijvoorbeeld een beeldscherm in de 

portrait-mode te plaatsen, of door kortere regels op het scherm in te stellen.  

  

Toelichting antwoord   

Wat is dyslexie? 

Leerlingen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het juist en vloeiend lezen 

en/of het juist leren spellen van woorden (zie Kennisrotonde, 2017, 2018, 2019). Dit 

heeft niets te maken met het onderwijs, met weinig leeservaring of met een lichamelijke, 

neurologische of algemeen verstandelijke beperking. Ook is er geen sprake van een 

verstoorde visuele waarneming (Kennisrotonde, 2019; zie ook 

www.stichtingdyslexienederland.nl). Het leesprobleem wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 

door tekorten in het verwerken en koppelen van letters (orthografische informatie) en 

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/


  
  

  

klanken (fonologische informatie) (zie ook Duranovic e.a., 2018).  

Hoewel er in de literatuur consensus is over de fonologische basis van het leesprobleem, 

wijst onderzoek ook uit dat leerlingen baat kunnen hebben ondersteuning van hun visuele 

waarneming en aandacht (Duranovic e.a., 2018; zie ook Grainger e.a., 2016). In deze 

onderzoeken wordt er gekeken naar de relatie tussen oogbewegingen, de samenwerking 

tussen de beide ogen (onstabiele binoculaire fixaties, fixatie-disperatie), visuele aandacht, 

de ruimten tussen letters en woorden (weergave van de tekst), leesproblemen en 

dyslexie. 

Beeldschermen 

Tot dus ver is er echter weinig onderzoek naar het effect van beeldschermen bij leerlingen 

met dyslexie (Andresen e.a., 2019; McCarthy & Swierenga, 2009). Wel hebben enkele 

Amerikaanse onderzoekers de laatste jaren onderzoek gedaan naar verschillen in het 

lezen door leerlingen met dyslexie vanaf een e-reader, een iPod, vanaf een grotere tablet 

of vanaf papier (Schneps e.a., 2013a; Schneps e.a., 2013b). Hierbij maakten deze 

onderzoekers gebruik van inzichten in het verbeteren van visuele waarneming en van de 

optimale weergave van teksten bij leerlingen met dyslexie.  

 

 Een grotere letterafstand heeft een positief effect 

Inmiddels weten we dat een groter lettertype of een speciaal dyslexielettertype bij 

leerlingen met dyslexie niet perse voordelen heeft (Duranovic, e.a. 2018, Kennisrotonde, 

2017). Wel is aangetoond dat het vergroten van de afstand tussen de letters een positief 

effect heeft op de leesvaardigheid (nauwkeurigheid en snelheid) van leerlingen met 

dyslexie. Dit wordt wel aangeduid met letterafstand (letterspacing) (Duranovic e.a., 

2018).  

Zo heeft een grote groep van onderzoekers uit Frankrijk en Italië (Zorzi e.a., 2012). 

onderzoek gedaan onder 34 Italiaanse en 40 Franse kinderen met dyslexie, in de leeftijd 

van 8 tot 14 jaar. De kinderen lazen gewone teksten met een reguliere letterafstand (in 

Times-Roman 14 punts met letterafstand 1 pt, op A4-papier) en teksten met een grotere 

letterafstand (letterafstand 2.5 pt). De ruimte tussen de woorden en de regels was hierbij 

ook vergroot. Het bleek dat deze kinderen in de tekst met grotere letterafstanden minder 

fouten maakten: dit gold vooral voor de kinderen die meer moeite hadden met 

letterherkenning. Ook lazen de kinderen de tekst met grotere letterafstanden sneller.  

Vervolgens zijn 30 van de Italiaanse kinderen met dyslexie vergeleken met een 

vergelijkbare groep van kinderen zonder dyslexie. Het bleek dat de kinderen met dyslexie 

er meer last van hadden als letters te dicht op elkaar staan dan de kinderen zonder 

dyslexie.  

Een vervolgonderzoek met 20 Italiaanse kinderen met dyslexie bevestigde het positieve 

effect van een grotere letterafstand. Het vergroten van de regelafstand hielp de kinderen 

daarbij echter niet. De onderzoekers concludeerden dat het verbeteren van het lezen 

vooral in de extra ruimte tussen de letters zit (de letterspacing), en niet zozeer in de 

ruimte tussen de regels. 

Andere onderzoekers bouwden op deze onderzoeken voort (Duranovic e.a., 2018). Aan 

één van die onderzoeken deden 69 kinderen uit het basisonderwijs in Bosnië-Herzegovina 

mee. De kinderen met dyslexie maakten de meeste fouten en lazen langzamer bij een 

‘normale’ tekst, dan bij tekst met een grotere afstand tussen de letters. 

  

 Crowding 



  
  

  

Meerdere onderzoekers constateren inmiddels dat bij leerlingen met dyslexie de perceptie 

van een letter of woord wordt verslechterd door de letters die erbij in de buurt staan. Een 

letter wordt daardoor minder goed herkend. Dit heeft te maken met crowding: het 

verschijnsel waardoor objecten (letters, woorden) moeilijker te herkennen zijn, als ze 

omringd worden door andere objecten (Van den Berg, Roerdink & Cornelissen, 2010). 

Crowding is een algemeen verschijnsel dat ons juist helpt om beter te zien, en dus ook 

om snel en nauwkeurig te lezen (Cornelissen, van den Berg & Roerdink, 2017). Maar 

mensen met dyslexie hebben juist meer last van crowding: ze ondervinden bij het lezen 

hinder van de letters/woorden die in de buurt staan, en zij raken gemakkelijker het 

overzicht kwijt. Bij hen zouden letters dus juist verder uit elkaar moeten staan (zie ook 

Jansen, 2012).  

Uit onderzoek blijkt ook dat alleen leerlingen met dyslexie profiteren van (letter)spacing; 

gemiddelde lezers niet (Duranovic e.a. 2018). En ook niet alle leerlingen met dyslexie 

profiteren: vooral leerlingen die meer last hebben van crowding. Er zijn hierbij ook 

verschillen zichtbaar tussen beginnende en gevorderde lezers: een grotere letterafstand 

kan de letterherkenning bij beginnende lezers bevorderen, maar kan nadelig zijn voor de 

woordherkenning (of herkenning van delen van woorden) van gevorderde lezers 

(Graigner e.a., 2016; Maassen, persoonlijke communicatie 2016). Dit houdt verband met 

de gewenste ontwikkeling bij het lezen van het waarnemen van afzonderlijke letters naar 

het waarnemen van woorden als één geheel. 

 Effect van beeldschermgrootte 

Met behulp van bovenstaande inzichten, wordt de laatste jaren verder onderzoek gedaan 

naar effecten van devices bij leerlingen met dyslexie.  

Zo vroegen de Amerikaanse onderzoekers (Schneps e.a., 2013a; Schneps e.a., 2013b) 

zich af of de problemen die de leerlingen met dyslexie soms ondervinden (zoals met 

oogbewegingen en visiospatiële aandacht) konden worden aangepakt door gebruik te 

maken van de Span Limited Tactile Reinforcement (SLTR)-methode. Bij deze methode 

wordt een tekst gepresenteerd op een klein beeldscherm (zoals dat van een e-reader of 

smartphone), en wordt gebruik gemaakt van grote lettertypen. Hierdoor beslaat de tekst 

slechts enkele woorden per regel. De tekst moet dan worden gelezen als ware het een 

lange kolom in een krant. Door deze methode bevindt het grootste deel van de tekst zich 

midden in het gezichtsveld en zouden de leerlingen met dyslexie minder last hebben van 

crowding (Beerens & Urff, persoonlijke communicatie oktober en november 2019; 

Schneps e.a., 2013a; Van den Berg e.a., 2010).  

In hun studies gebruikten de onderzoekers onder andere technieken (eyetracking) om de 

oogbewegingen bij het lezen van een klein scherm (van een e-reader, iPod of 

smartphone) te vergelijken met oogbewegingen bij het lezen van een groter beeldscherm 

(tablet) of vanaf papier. Het bleek dat sommige leerlingen met dyslexie op de middelbare 

school met een klein device (e-reader) opmerkelijk beter presteerden dan leerlingen met 

een papieren tekst. Hierbij was het niet zozeer het verschil tussen device of papier van 

belang, maar het verkorten van de regels.  

  



  
  
  

   

Conclusie 

Bovenstaande doet vermoeden dat bij een deel van de leerlingen met dyslexie in het 

voortgezet onderwijs een kleiner beeldscherm beter zal werken dan een groot scherm1, 

vanwege de mogelijkheid tot SLTR en het geringer aantal woorden op een regel. Een 

groter beeldscherm zal juist niet helpen, omdat crowding meeschaalt met lettergrootte 

(Cornelissen, persoonlijke communicatie, oktober 2019). 

Relativering 

Onderzoekers constateren dat dit onderzoeksresultaat belangrijk is, maar enkele 

relativerende opmerkingen zijn op zijn plaats.  

Ten eerste moeten het vergroten van de afstand tussen letters, het verkorten van de 

regels of het gebruik van de SLTR-methode zeker niet worden gezien als een vervanging 

van de (extra) leesbegeleiding van leerlingen met dyslexie maar als een mogelijke 

aanvulling er op.  

Ten tweede zijn met de inzet van louter een kleiner beeldscherm niet automatisch de 

nadelige effecten van crowding opgelost. De tekst op het scherm moet zich immers wel 

automatisch aan het format van het scherm kunnen aanpassen, en dat is niet bij alle 

content het geval (Beerens & Urff, persoonlijke communicatie, oktober en november 

2019).  

Daarnaast spelen andere kenmerken van beeldschermen dan louter de grootte een rol. 

Een ook andere kenmerken van tekstweergave zijn van belang. Zo kan ook een 

beeldscherm met een hoge verversingssnelheid (om onnodige flickering en ruis te 

reduceren, zoals bij een game-monitor) van invloed zijn, maar ook contrast, kleur, 

lettervormen, en achtergrond (Cornelissen, persoonlijke communicatie, oktober 2019). 

Gemaakte keuzes voor tekstweergave of beeldschermgrootte kunnen ook pas in 

samenhang een goed waarneembare tekstweergave opleveren. Een goed waarneembaar 

lettertype met voldoende letterafstand kan immers te niet worden gedaan door het 

uitvullen van de tekst en een te kleine lettergrootte (Beerens, persoonlijke communicatie, 

november 2019). En het terugbrengen van de lengte van een tekstregel (om daarmee de 

nadelige effecten van crowding tegen te gaan) kan ook worden gerealiseerd door een 

scherm in de portrait-mode te zetten (Cornelissen, persoonlijke communicatie, oktober 

2019).  

Vervolgens zijn met bovenstaande bevindingen ook niet alle problemen van alle leerlingen 

met dyslexie opgelost. Zo grijpt de SLTR-methode mogelijk in op een deel van de 

problemen die leerlingen met dyslexie ervaren (vergelijk Andresen e.a., 2019; Cavalli 

e.a., 2019; McCarthy & Swieringa, 2009) en zijn er veel individuele verschillen. Leerlingen 

met onder meer een kortere visuele aandacht zouden van de methode kunnen profiteren 

en leerlingen die daar minder problemen mee hebben, juist niet of minder.  

Tot slot is (nog) onduidelijk hoeveel de SLTR-methode en een grotere letterafstand in de 

praktijk voor leerlingen met dyslexie opleveren (Struiksma, persoonlijke communicatie, 

oktober 2019). Hierbij spelen ook de moeilijkheidsgraad van een tekst en 

woordfrequenties een rol: bij eenvoudige teksten zouden de woorden en letters dichter op 

elkaar mogen staan dan bij moeilijke teksten, en bij moeilijke teksten of woorden helpt 

juist het vergroten van de letter- en woordafstand. Maar de methode is juist niet 

                                           
1 Dit neemt niet weg dat kinderen die (ook) last hebben van nystagmus (onwillekeurige oogbewegingen) wel 
baat zouden kunnen hebben bij een groter scherm (Cornelissen, persoonlijke communicatie 2019). 



  
  

  

comfortabel bij het strategisch en begrijpend lezen van teksten: bij een klein scherm 

moeten leerlingen immers veel meer scrollen door de tekst om overzicht te krijgen van 

een tekst en van de hoofdstukken en paragrafen (Cavalli e.a., 2019; Maassen, 

mondelinge communicatie, oktober 2019). 

Dit alles zou erop kunnen wijzen dat leerlingen met dyslexie het best zelf (onder 

begeleiding) hun voorkeuren bij afzonderlijke teksten moeten kunnen uitproberen en 

bepalen: de inzet van een kleiner of ander beeldscherm, het hanteren van de portrait-

mode van een scherm, of het veranderen de weergave van bepaalde tekst op een 

scherm. 

    

Geraadpleegde bronnen    

Andresen, A., Anmarkrud, Ø, Salmerón, L., & Bråten, I. (2019). Processing and learning 

from multiple soruces: A Comparative case study of students with dyslexia working in a 

multiple source multimedia context. Frontline Learning Research, 7 (3), 1-26. 

https://journals.sfu.ca/flr/index.php/journal/article/view/451/549 

Cavalli, E., Colé, P., Brèthes, H., Lefevre, E., Lascombe, S., & Velay, J. L. (2019). E-book 

reading hinders aspects of long-text comprehension for adults with dyslexia. Annals of 

dyslexia, 69(2), 243-259. https://europepmc.org/abstract/med/31313046 

Duranovic, M., Senka, S., & Babic-Gavric, B. (2018). Influence of increased letter spacing 

and font type on the reading ability of dyslexic children. Annals of dyslexia, 68(3), 218-

228. https://link.springer.com/article/10.1007/s11881-018-0164-z 

Grainger, J., Dufau, S., & Ziegler, J. C. (2016). A vision of reading. Trends in Cognitive 

Sciences, 20(3), 171-179. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661315003137 

Janssen, M. (2012). Dyslectici hebben baat bij grotere letterafstand. NEMO Kennislink. 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/dyslectici-hebben-baat-bij-grotere-

letterafstand/ 

Kennisrotonde (2017). Is het waar dat aandacht voor de vorm van letters een manier is 

om (bepaalde vormen van) dyslexie tegen te gaan als kinderen letters leren lezen en 

schrijven? (KR.131). Den Haag: Kennisrotonde. 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/helpt-aandacht-vorm-letters-om-

dyslexie-gaan-als-kinderen-letters-leren-lezen-en-schrijven/ 

Kennisrotonde (2018). Welke ondersteuningsmaatregelen zijn effectief voor optimale 

leerprestaties van studenten met dyslexie in het mbo? (KR.416). De Haag: 

Kennisrotonde. https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorlezen-

examenvragen-aan-dyslectici/ 

Kennisrotonde (2019). Is het waar dat fixatie disperatie leesproblemen veroorzaken en 

dat met visuele training de leesproblemen verholpen kunnen worden? (KR.579). Den 

Haag: Kennisrotonde. https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/oogmotoriek/ 

McCarthy, J. E., & Swierenga, S. J. (2010). What we know about dyslexia and web 

accessibility: a research review. Universal Access in the Information Society, 9(2), 147-

152. https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-009-0160-5 

https://journals.sfu.ca/flr/index.php/journal/article/view/451/549
https://europepmc.org/abstract/med/31313046
https://link.springer.com/article/10.1007/s11881-018-0164-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661315003137
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/dyslectici-hebben-baat-bij-grotere-letterafstand/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/dyslectici-hebben-baat-bij-grotere-letterafstand/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/helpt-aandacht-vorm-letters-om-dyslexie-gaan-als-kinderen-letters-leren-lezen-en-schrijven/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/helpt-aandacht-vorm-letters-om-dyslexie-gaan-als-kinderen-letters-leren-lezen-en-schrijven/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorlezen-examenvragen-aan-dyslectici/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/voorlezen-examenvragen-aan-dyslectici/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/oogmotoriek/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-009-0160-5


  
  

  

Schneps, M. H., Thomson, J. M., Chen, C., Sonnert, G., & Pomplun, M. (2013). E-readers 

are more effective than paper for some with dyslexia. PloS one, 8(9), 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0075634 

Schneps, M. H., Thomson, J. M., Sonnert, G., Pomplun, M., Chen, C., & Heffner-Wong, A. 

(2013). Shorter lines facilitate reading in those who struggle. PloS one, 8(8), e71161. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071161 

Van den Berg, R., Roerdink, J. B., & Cornelissen, F. W. (2010). A neurophysiologically 

plausible population code model for feature integration explains visual crowding. PLoS 

computational biology, 6(1), e1000646. 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1000646 

Zorzi, M., Barbiero, C., Facoetti, A., Lonciari, I., Carrozzi, M., Montico, M., ... & Ziegler, J. 

C. (2012). Extra-large letter spacing improves reading in dyslexia. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 109(28), 11455-11459. 

https://www.pnas.org/content/109/28/11455 

 

Meer weten?  

Dedicon heeft twee boekjes over toegankelijkheid van informatie uitgebracht: ‘Maak open’ 

en ‘Doe mee’. In hoofdstuk 3 van het boekje ‘Doe Mee’ (over Afstanden) beschrijft de 

auteur het belang van afstanden tussen letters, woorden, regels en alinea’s.  

In de gids zijn meer richtlijnen en goede praktijkvoorbeelden voor tekstweergave te 

vinden. Zie www.inclusiefpubliceren.nl 

In de richtlijn 1.4.12 Text Spacing heeft de internationale webrichtlijnen voor 

toegankelijke digitale informatie minimumafstanden gedefinieerd Deze nieuwe richtlijn is 

nu nog in het Engels, maar zal later vertaald in het Nederlands beschikbaar komen. De 

richtlijnen zijn per 23 december 2018 verplicht voor overheidsinstanties. 

Op de informatiesite, www.goedekennis.nl vind je informatie die raakt aan het onderwerp 

van de vraag.  
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