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 eurodiversiteit is een  
 mooi begrip. Iedereen
  heeft zijn eigen brein  
 met bepaalde eigen- 
 schappen. maar er is  
 in onze doelgroep
 nog een andere 
diversiteit: mensen die graag een 
tekst op een beeldscherm lezen, 
maar anderen juist niet! die willen 
alles op papier, willen iets vasthou-
den. 
mede uit financiële overwegingen 
is ons mooie blad nu alleen nog 
digitaal verkrijgbaar. een ramp voor 
veel van onze leden met dyslexie. 
Gelukkig hebben we van het Fonds 
xl en Vereniging onbeperkt lezen 
een kleine subsidie gekregen om  
1x per jaar een papieren versie te 
maken voor onze leden met dys-
lexie.  

de eerste Jaaruitgave dyslexie ligt 
nu voor je. met daarin alle artikelen 
over dyslexie uit de drie nummers 
van het afgelopen jaar.  
In het komende jaar willen wij 
proberen, hopelijk met jullie hulp, 
wat meer over dyslexie te schrijven 
en zo het volgende jaar een dikker 
nummer te produceren.  

Wij hopen dat jullie het waarderen 
en horen graag of je kunt leven met 
deze oplossing. en als je het blad  
uit hebt, geef het dan door of leg 
het in de wachtkamer van dokter  
of tandarts, op school of in de  
bibliotheek. Zo worden wij beken-
der.

rob pereira,  
bestuursvoorzitter I & W
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Faalangst  
is bij dyslectici  

onvermijdelijk  

ze geen stoornis hebben maar een anders werkend 
brein. en dat daar vaak ook veel positieve dingen 
mee samen gaan, zoals snel en associatief denken. 
dat geeft zoveel herkenning en zelfwaardering.  
‘Ik ben dus niet dom’. dan volgt vanzelf de ont-
spanning die nodig is om een dyslecticus te helpen 
met zijn taal- en communicatie problemen. Ik leer 
mensen strategieën die passen bij hun eigen manier 
van denken. Ze hoeven zich niet aan te passen,  
ze mogen het op hun eigen manier doen.

jij krijgt mensen dus wel aan het 
lezen en schrijven?
een concreet voorbeeld: een conceptueel denker 
werkt in gedachten razendsnel naar een conclusie 
en begint ook in een mail bijvoorbeeld vaak met die 
conclusie. Hij schrijft zoals hij denkt. Ik leg dan uit 
dat andere mensen deze aanpak vaak niet kunnen 
volgen. Ik geef een dyslecticus handvaten om zich 
gemakkelijker te uiten en vanuit zijn eigen beelden 
op de lijn te komen. dat betekent in dit geval: eerst 
de conclusie schrijven en dan pas de inleiding en de 
weg naar de conclusie toe. Zo’n aanpak gaat uit van 
mogelijkheden, niet van tekortkomingen.

Zelf werk je ook samen met een 
‘linkerbrein denker’ in jouw prak-
tijk Dynamika.
Gertrudie is mijn rechterhand en is inderdaad een 
echte linkerbrein denker. dat maakt het leven van 
een dyslecticus in een talige maatschappij gemak-
kelijker. Ik borrel over van ideeën en zij schrijft 
ze op. die samenwerking is geweldig. Ik ben er 
van overtuigd dat de wereld dyslectici en andere 
rechterbrein denkers heel erg nodig heeft. Ze zien 
en verzinnen zaken die het verschil maken in de 
maatschappij. maar ze hebben wel een brug nodig 
naar de talige meerderheid om hun ideeën vorm te 
geven. overigens zijn mensen met AdHd, dyscalcu-
lie, hoogbegaafdheid en autisme ook conceptuele 
denkers die dominant zijn in hun rechterbrein en 
op een niet-standaard manier omgaan met taal. Ze 
schrijven vaak enorme lappen tekst, of gaan te kort 
door de bocht. Ze hebben vaak moeite met struc-
tuur aanbrengen. maar kijk je daardoor heen, dan 
zie je een visie waar de gemiddelde linkerbrein den-
ker weer niet op gekomen zou zijn. niet dat het een 
beter is dan het andere, we hebben elkaar gewoon 
nodig om voort te bestaan!
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 jan Verhoeven is sinds  
 1999 actief binnen   
 onze vereniging.   
 Ze heeft van haar 
 dyslexie een kracht   
 gemaakt en ontwik-  
 kelde een geheel 
eigen aanpak voor volwassenen 
met dyslexie. Een gesprek over haar 
visie en waarom haar methode zo 
aanslaat.
 
teKst: JulIe Houben

 

je ben onlangs gerid-
derd vanwege je werk 
voor volwassenen met 
dyslexie. hoe voelde 
dat?
Als een droom die uitkomt. Ik weet 
dat mijn werk gewaardeerd wordt. 
maar ik kom vanaf de Huishoud-
school. Het was een lange weg. dat 
lintje symboliseert voor mij dat ik 
gezien ben, zelfs door de autori-
teiten waar ik vroeger zo tegenop 
keek. Het ultieme bewijs dat ik goed 
ben in wat ik doe. Geen reden meer 
voor zelfkritiek. ontspanning.

ontspanning komt ook 
veel terug in je werk. 
je stelt dat faalangst 
en spanning de dyslexie 
bij mensen nog erger 
maken. Waarom is ont-
spanning een voorwaar-
de om met je dyslexie 
aan de slag te gaan?
Faalangst is bij dyslectici onvermij-
delijk. Vanaf de basisschool merken 
ze al dat ze anders zijn. Ze hebben 
moeite met alles rondom taal terwijl 
anderen zich fluitend alle regels 
eigen maken. maar wat gebeurt er 
met je brein als je teveel spanning 
of stress ervaart door die faalangst? 
Het schakelt over op een soort 
spaarstand en bij dyslectici valt dan 
juist de taal uit! Ze kunnen niet 
meer goed verwoorden wat ze aan 

kennis hebben. Als je brein gespan-
nen is, komt er letterlijk geen woord 
meer uit.
Ik heb dat zelf ook nog regelmatig. 
bijvoorbeeld bij een klant die vanuit 
een hoge opleiding en bijbehorende 
positie heel zelfverzekerd is. dan 
voel ik meteen mijn eigen onzeker-
heid en faalangst weer. Ik ben weer 
even dat kleine Huishoudschool-
meisje. maar ik weet nu dat het zo 
werkt. dus ik kan me snel herpak-
ken.

Volgens jou is de linker 
hersenhelft de talige, 
de rechterhelft de con-
ceptuele. Daar zitten de 
beelden, ideeën:  
alles wat niet talig is. 
Bij dyslectici is de rech-
ter hersenhelft domi-
nant. Veel wetenschap-
pers moeten weinig van 
deze visie hebben. 
Klopt, zeker in nederland. In de Vs 
is hiervoor meer support vanuit 
de experts. maar ik krijg vanuit 
mijn praktijk zoveel bevestiging 
dat het zo werkt. ‘Hoe weet jij dat 
ik zo denk?’ roepen mensen dan 
verbaasd. Allemaal mensen die hier 
komen vanwege problemen met 
taal. Ze denken in concepten, in 
visies en soms letterlijk in beelden. 
en kunnen het vervolgens niet goed 
omzetten in taal. daarmee gaan we 
samen aan de slag. 

Wat doe jij dan wezen-
lijk anders dan de regu-
liere begeleiding voor 
dyslexie?
de reguliere aanpak probeert dys-
lectici op dezelfde manier te leren 
lezen en schrijven als niet-dyslec-
tici. Gewoon nog meer oefenen en 
automatiseren. maar dat werkt dus 
niet! dan duw je alleen maar op die 
faalangst waardoor er nog minder 
uitkomt. Ik leg mensen eerst uit dat 

S
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worden en met we bedoel ik in dit geval de maat-
schappij in zijn geheel. We krijgen met name op de 
sociale media zoveel links en informatie voorge-
schoteld dat we snel kijken, een paar woorden lezen 
en dan denken dat we weten hoe het zit. die halve 
woorden, regelmatig ook nog eens verkeerd gespeld, 
worden dan weer vrolijk doorgegeven en voor zoete 
koek geslikt. daardoor wordt het steeds lastiger om 
de juiste informatie uit te filteren. de sociale media 
maken ons ook gemakzuchtiger. neem bijvoorbeeld 
Facebook. teksten zonder plaatjes worden nauwe-
lijks nog gelezen. Het zijn de plaatjes en foto’s 
die onze aandacht trekken en we proberen in één 
beeld alle informatie te vangen. dat kan ideaal zijn, 
we zien in één oogopslag waar het om gaat en de 
aanvullende tekst dient dan als ondersteuning in 
plaats van andersom. en hoe kleiner de schermen 
worden, hoe meer we afhankelijk worden van juist 
die plaatjes. Hele teksten lezen op een mobieltje is 
toch een stuk lastiger dan plaatjes kijken

emoticons
Wat betreft die mobieltjes: de afkortingen vliegen 
je daar om de oren en emoticons geven de bijbeho-

rende emoties weer van een knipoog ;-) tot verdriet 
:-(. dit is vaak herkenbaar en handig in het gebruik, 
maar wat we ons niet realiseren, is dat deze afkor-
tingen en emoticons ook in het dagelijkse taalver-
keer, zoals e-mail, sluipen. en dat geeft, samen  
met steeds slordiger wordende omgang met de taal, 
zoals halve woorden en verkeerde spelling, steeds 
meer problemen. Vooral mensen met dyslexie, die 
toch al moeite hebben met ‘gewone’ spelling,  
hebben daar last van. Ze worden via de social media, 
mail en app-jes opgezadeld met steeds weer een 
andere vorm van communiceren, met een slordiger 
taalgebruik en met foutieve spelling. 
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   e huidige digitale  
   wereld biedt moge- 
   lijkheden te over  
   voor mensen met  
   dyslexie. Zonder  
   computers en de  
   juiste software 
zouden we nog steeds een cassette-
bandje in de speler moeten stoppen 
om de luisterboeken van dedicon 
af te spelen. de computer helpt ons 
ook om foutlozer te schrijven.  
de spellingscontrole is een uitkomst 
en er zijn zelfs dicteerprogramma’s,  
zodat we zelf nog nauwelijks 
hoeven te schrijven als we dat niet 
willen. daarnaast biedt het internet 
een veelheid aan informatie zodat 
we heel veel weetjes gewoon op 
kunnen zoeken.

De juiste informatie
bij dat zoeken gaat het echter 
vaak mis, er is zoveel informatie 

tegenover al deze valse informatie 
is gelukkig ook voldoende juiste 
informatie te vinden. degene die 
dyslexie bij je heeft vastgesteld kan 
je naar zijn/haar website verwijzen, 
daar zijn dan weer links te vinden 
naar andere websites die over het 
algemeen wel betrouwbaar zijn. 
Zoek hierbij overigens niet te lang 
door, de informatiestroom is einde-
loos. beperk je tot de vraag en het 
daarbij passende antwoord, heb je 
dat antwoord gevonden zoek dan 
niet verder. 

plaatjes
door de veelheid aan informatie 
lopen we het risico dat we slordiger 

te vinden op het internet dat je 
door de bomen het bos niet meer 
ziet. dit geldt overigens niet alleen 
voor mensen met dyslexie, bijna 
iedereen heeft hier problemen mee. 
Het vergt aardig wat vaardigheden 
om de juiste informatie te vinden 
en om valse informatie te herken-
nen. Wanneer we iets zoeken over 
bijvoorbeeld onze hobby zien we 
al snel welke informatie klopt en 
welke niet. We beschikken dan over 
voldoende kennis over het onder-
werp om de informatie op juiste 
waarde te schatten. maar als we 
zoeken op een onbekend onderwerp 
wordt het lastiger. stel dat je net 
hebt gehoord dat je dyslexie hebt 
en dat je daar van alles over wilt 
weten…. misschien laat je je dan 
wel een dure bril aansmeren of 
laat je je wijsmaken dat dyslexie te 
genezen is. er gaan zelfs stemmen 
op dat dyslexie een gave zou zijn. 

d

Dyslexie eN De  
Digitale werelD

schrijven, lezen, afspraken bijhouden, bellen, bankieren:  
alles gaat tegenwoordig digitaal. Is dit een vloek of een  
zegen voor mensen met dyslexie? léon biezeman, zelf  
dyslectisch, maakt de balans op. 
teKst: léon bIeZemAn
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léon Biezeman



oVer  

léon BieZeman 

léon biezeman heeft  
dyslexie. Hij studeerde 

creatief educatief Werk 
en orthopedagogiek en hij 
deed onderzoek naar hoe 

mensen met dyslexie leren. 
Hij zet zich in om dyslexie 

op de kaart te  
zetten, schreef er een 

aantal artikelen en boeken 
over, waaronder ‘schrijven 
met dyslexie en ‘Appzurt – 

dyslexie van a tot z’.  
daarnaast maakt léon 

deel uit van het expert-
team balans/ nVA, is hij 
extern adviseur van de 

onderwijsgroep van Impuls 
& Woortblind en ‘charity 

Ambassador’ voor dyslexia 
International, een organi-
satie die nauw samenwerkt 

met unesco.  
 

Zie ook zijn website:  
www.verdraaid.nl. 
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ook voorzien van een voorleesfunc-
tie, helemaal ideaal wanneer het 
lezen teveel moeite kost. die voor-
leesfunctie vraagt wel om de juiste 
software, en die moet geïnstalleerd 
worden. dat zorgt dan weer voor 
andere uitdagingen. Gelukkig staat 
op de meeste computers al voorge-
programmeerde software en hoef je 
bij gebruik ‘alleen maar’ akkoord te 
gaan met de gebruikersvoorwaarden 
die toch niemand leest…

updates 
en wat te denken van die updates  
die gevraagd en ongevraagd plaats-
vinden. neem bijvoorbeeld het 
schrijfprogramma Word. ben je net 
gewend aan ‘Word’ 2010, komt mi-
crosoft met een upgrade office 365 
aanzetten. Gebruiksvriendelijker 
noemen ze dat, maar ondertussen 
zijn een aantal functies en moge-
lijkheden uitgebreid, verplaatst of 

verdwenen. dat wordt weer een las-
tige puzzel. Hoe vind je alles terug?

onderzoek
dyslexie en de digitale wereld, zo 
beschouwd brengt het veel proble-
men met zich mee, maar geeft het 
ook vele mogelijkheden. We moeten 
ons realiseren dat digitalisering ten 
dienste moet staan van de gebrui-
ker. onderzoek naar dyslexie en 
de mogelijkheden voor dyslectici 
bij het gebruik van de digitalise-
ring zou een goed inzicht kunnen 
verschaffen in waar, wanneer en 
voor wie bepaalde toepassingen het 
meest geschikt zouden zijn.

Voor tips en informatie over digitale 
hulpmiddelen en ondersteuning,  
kijk op: 
http://www.impulsenwoortblind.
nl/hulpmiddelen-bij-dyslexie/
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mail
daarnaast worden we soms ook 
overvoerd met een veelheid aan 
mail en app-jes. Hoe bewaar je die? 
Wanneer je nog ‘ouderwets’ post op 
papier krijgt, maak je die meestal 
meteen even open, waarna het in de 
papierbak belandt of bijvoorbeeld 
op de stapel administratie.  
maar de e-mail in de inbox lijkt ons 
niet in de weg te zitten en blijft 
daar vaak in zitten, tot we een 
eerste aanmaning krijgen. dan blijkt 
dat we door de veelheid aan mail 
een rekening over het hoofd hebben 
gezien. of die mail waarin allerlei 
informatie staat over de afspraak 
voor morgen, hoe vind je díe snel 
weer terug? uiteindelijk lukt het 
meestal wel, maar vaak toch met de 
nodige stress. de mapjes die je naast 
je inbox hebt aangemaakt helpen 
wellicht, maar dan moet je dat 
mailtje daar wel naar toe hebben 

zelfde document. Heel vermoeiend. 
Het nadeel ten opzichte van papier 
moge duidelijk zijn. een papieren 
versie leg je makkelijk even aan de 
kant als je genoeg gelezen hebt. Als 
je een digitale versie wegklikt open 
je daarna het bestand minder snel 
en waarschijnlijk ben je het boven-
dien ook kwijt. ook zijn er mensen 
met dyslexie die graag met de 
wijsvinger de woorden in de tekst 
volgen, omdat ze anders woorden 
door elkaar husselen en de zinnen 
niet goed kunnen volgen. 

Voorleesfunctie
Aan de andere kant vinden sommige 
mensen met dyslexie de online ma-
gazines juist wel prettig. Het geeft 
ze de mogelijkheid om de pagina 
te vergroten, waarbij automatisch 
ook de letters groter worden, wat 
voor hen de leesbaarder bevordert. 
daarnaast zijn sommige magazines 

verplaatst. en wat te denken van 
die mail van je favoriete vereniging 
die tegenwoordig haar magazine 
alleen digitaal verstuurt? Je bent zo 
gewend aan nieuwsbrieven zonder 
bijlagen dat je wel de mail leest, 
maar soms niet in de gaten hebt dat 
in de bijlage het complete magazine 
zit!

online magazines
magazines zijn voor veel mensen 
met dyslexie lastig te lezen vanaf 
een beeldscherm. de letters op 
het scherm lijken op één grote brij 
aan vlekjes die eerder aan plaatjes 
dan aan woorden doen denken. 
de leesinspanning wordt daardoor, 
maar ook door het feit dat een 
online magazine anders ‘leest’ dan 
een normale informatieve website, 
groter. Het verschil? een online 
magazine is gevuld met artikelen 
die achter elkaar doorgaan in een-

léon signeert zijn boek aPPZURT

www.verdraaid.nl
http://www.impulsenwoortblind.nl/hulpmiddelen-bij-dyslexie/
http://www.impulsenwoortblind.nl/hulpmiddelen-bij-dyslexie/
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   assend   
   onderwijs
   scholen hebben  
   met de invoering  
   van passend on- 
   derwijs een zorg- 
   plicht gekregen. 
dat betekent dat ze ervoor verant-
woordelijk zijn om alle leerlingen 
die extra ondersteuning nodig heb-
ben een passende plek te bieden. 
Het gaat daarbij om leerlingen die 
worden aangemeld en leerlingen die 
op school zitten. de school zoekt in 
overleg met de ouders een passende 
plek. op de eigen school of, als de 
school niet de juiste begeleiding kan 
bieden, op een andere reguliere of 
speciale school (bron: https://pas-
sendonderwijs.nl/over-passend-
onderwijs/zorgplicht).

Dyslexie
de wet passend onderwijs richt 

de school en de deskundigheid van 
de leerkracht. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat kinderen met een allochtone 
achtergrond soms over het hoofd 
gezien worden bij het vermoeden 
van dyslexie.  
sommige scholen verwijzen weer 
te vaak door. dit maakt het voor 
ouders lastig om de regie helemaal 
over te laten aan de school van hun 
kind.

Dyslexieverklaring 
om op school passende hulp te 
krijgen voor problemen met lezen 
en/of spellen is de dyslexieverkla-
ring nog steeds leidend, ondanks de 
invoering van passend onderwijs. 
Waarom? Wellicht omdat scholen 
uitgaan van de visie dat dyslexie 
voor een niet-deskundige niet te 
onderscheiden is van een gewone 
leerproblematiek. Kinderen zon-
der een dyslexieverklaring hebben 

zich met name op extra ondersteu-
ning; ondersteuning boven op de 
zogenaamde basisondersteuning. 
Het signaleren en begeleiden van 
leerlingen met dyslexie valt onder 
de basisondersteuning.  
strikt genomen verandert er voor 
kinderen met dyslexie dus niets door 
het invoeren van passend onderwijs. 
bij een vermoeden van dyslexie 
stuurt de school het leerlingdossier 
naar de gemeente en die verwijst 
naar een specialist voor het afgeven 
van de dyslexieverklaring (diagnos-
tiek). de behandeling van de specia-
list valt onder de Jeugdwet.

grote verschillen
overigens verloopt een verwijzing 
door een school voor diagnostiek en 
behandeling niet altijd hetzelfde.  
er is hiervoor geen eenduidige 
aanpak. ouders zijn daarbij erg af-
hankelijk van het dyslexiebeleid van 

p

VergoeDe Dyslexiezorg  
eN passeND oNDerwijs

een leerling heeft een dyslexieverklaring, maar betekent  
dit ook dat hij of zij passend onderwijs krijgt? en wat heeft 
de leerling die net onder de norm voor een diagnose dyslexie 
zit aan de wet passend onderwijs?
Karin Jahromi van de Werkgroep onderwijs I&W probeert 
helderheid te scheppen. daaraan is behoefte, weet zij uit  
eigen ervaring.
teKst: KArIn JAHromI
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volgens die redenering geen dyslexie maar andere 
leerproblemen en daarmee ook geen recht op de 
gangbare dyslexie-ondersteuning. 
Jammer voor leerlingen zonder een diagnose, die 
vaak wel degelijk dezelfde hulpvraag hebben, al 
scoren ze net niet voldoende ‘probleemgehalte’ 
voor de diagnose dyslexie.

Willekeur in ondersteuning
scholen moeten wel iets bieden aan leerlingen  
zonder officiële dyslexieverklaring, maar hebben 
ook de vrijheid om dit beleid zelf te bepalen,  
binnen hun eigen mogelijkheden.  
In de praktijk heeft de ene school een paar sterke 
Intern begeleiders die deze leerlingen extra  
ondersteuning op maat bieden. de andere school 
biedt dit niet. ouders sturen hun kind dan naar  
betaalde bijles of ondersteuning. soms wordt dit 
zelfs binnen school aangeboden. maar dat is dus  
alleen voor de meer bemiddelde kinderen wegge-
legd.  
tot zover de handreiking binnen passend onderwijs 
aan kinderen die geen verklaring van dyslexie kun-
nen overleggen.

mogelijke oplossing
misschien zou het een goede oplossing zijn om de 
dyslexieverklaring te laten zijn voor wat het is: een 
persoonlijk medisch document maar niet de enige 
weg naar effectieve dyslexie-ondersteuning.  
dan kunnen leerlingen die tegen de dyslectische 
norm aanschuren zonder diagnose óók baat hebben 
bij diezelfde ondersteuning. Want een zorgplicht 
hebben de scholen wel voor deze kinderen.  
Wat is er dan logischer dan datgene wat werkt bij 
leerlingen met dyslexie ook aan te bieden aan leer-
lingen die  - om welke reden dan ook-  overduide-
lijk vergelijkbare problemen hebben maar net onder 
de drempel van een diagnose vallen?

subsidie Dedicon op de tocht
momenteel zijn er ook problemen rondom de sub-
sidie voor het digitaliseren van nieuwe schoolme-
thoden door dedicon. Zorgelijk dat een dergelijke 
subsidie, die de rechten van het kind op het krijgen 
van het juiste onderwijs moet borgen, zomaar op  
de tocht kan staan.  
en waarom zou dit recht ook hier eigenlijk alleen 
aan dyslectische kinderen zijn voorbehouden?  

karin Jahromi

https://passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/zorgplicht
https://passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/zorgplicht
https://passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/zorgplicht


column

annemarie

15 14 14 

Ieder kind met een leesprobleem 
zou toegang tot deze faciliteit  
moeten hebben.  
uit eigen ervaring weet ik dat het – 
ook voor ouders! – een heel gedoe 
is om dit allemaal voor je kind en 
samen met school te organiseren. 
daar ga je ook alleen maar voor 
als je kind daar overduidelijk baat 
bij heeft. een run op deze voorzie-
ning zal het echt niet geven. dus, 
waarom zo voorzichtig met deze 
ondersteuning?

Venijn
Voor de leerling met de diagnose 
dyslexie geeft de combinatie signa-
lering/begeleiding van de school en 
het dyslexiebehandeltraject vanuit 
Jeugdzorg nog de beste kansen op 
een goed resultaat.  
Het venijn zit vooral bij de leer-
ling die net onder de dyslexienorm 
scoort of andere problematiek laat 

werkingsverband  geen soelaas en 
heeft verder praten geen zin: dan 
kun je als ouders het college voor 
de rechten van de mens inschake-
len voor een bindende uitspraak.  

zien. dan blijkt ineens het trio 
dyslexiezorg, passend onderwijs en 
jeugdzorg voor veel onduidelijkheid 
en ongelijke kansen te zorgen. 

hoe verder?
ouders laten het er in ieder geval 
niet bij zitten. Waar ze uiteindelijk 
voor kiezen, is wel heel divers.  
Huiswerkbegeleiding en bijles 
scoren in ieder geval hoog, zowel 
binnen als buiten de school.   
of er wordt voor een specifiek  
coachingstraject gekozen, al dan 
niet in samenspraak met de leer-
kracht of school.   
laten we hierbij trouwens niet  
vergeten, dat in veel gevallen 
ouders vaak financieel de kosten 
dragen, tenzij de gemeente een 
ondersteuningstraject vanuit het 
cJG betaalt.  
brengen al deze opties en gesprek-
ken binnen de school en het samen-

kinderen bij iB juf

Vragen  

of reacties? 

Karin.Jahromi@ 
impulsenwoortblind.nl

 ezelf belonen
 myrthe heeft dyslexie. Als basis- 
 schooldocent moet ze dagelijks over  
 elke leerling een stukje in een  
 schriftje schrijven voor de ouders.  
 dit kost haar veel moeite. en nadat 
 er  behoorlijke kritiek van ouders 
was gekomen op hoe ze het 
geschreven had, is dat er 
zeker niet gemakkelijker op 
geworden. Wat kunnen we 
hieraan doen?

We onderzoeken waar ze dan 
precies last van heeft, op 
welk moment van de dag ze 
de stukjes schrijft, hoe dat 
gaat en of er ook mensen zijn 
waar ze steun van krijgt.  
Ze blijkt van haar collega’s 
meer steun te krijgen dan  
ze in eerste instantie had ge-
dacht en herinnert zich weer 
dat verschillende collega’s 
verontwaardigd waren dat de 
ouders zo kritisch hadden gereageerd.  
ook van haar vriend kan ze steun verwachten.

Ik vraag of ze wil nadenken hoe ze zichzelf kan 
belonen als ze een klein stapje heeft gezet.  

J

column

‘mezelf belonen?’ vraagt ze. ‘dat klinkt raar.  
dat doe ik eigenlijk nooit.’ toch wordt het in de 
loop van de sessies steeds makkelijker en leuker  
hier dingen voor te verzinnen en ervan te genieten. 
We hebben het over een pen die je kunt uitgummen. 
Hierdoor is het voor haar veel makkelijker te  
beginnen met schrijven. Het wordt nu niet zo’n 

kliederbende als ze iets verbetert en dit 
geeft haar veel rust. een lekker kopje  
koffie is de beloning omdat ze de pen 
heeft aangeschaft. 

Gedurende de dag schrijft ze voortaan 
steekwoorden op, waardoor ze daarna 
beter weet wat ze moet schrijven. Ze blijkt 
ook steeds afgeleid te worden tijdens 
het schrijven. de week erna kan ze een 
kamertje regelen waar ze een kwartiertje 
ongestoord mag zitten. een leuke film 
kijken is haar beloning. toch blijkt de 
volgende sessie dat ze regelmatig vergeet 
om apart te gaan zitten. Ze verzint een 
touwtje om haar pols wat haar eraan 
herinnert. ook dit blijkt na een tijdje te 
werken. Als beloning hiervoor gaat ze met 

haar vriend uit eten. Het gaat al met al nu een stuk 
gemakkelijker.

Karin de Jager is dyslexiecoach en ervaringsdeskun-
dige. Ze geeft I & W-leden 10% ledenvoordeel.

karin
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Hoeveel stu-
denten lopen  

tegen deze 
muur aan? 

leverd of dat het ‘kwijt is geraakt’ is niet meer te 
achterhalen. Wat nu? de decaan geeft geen krimp 
en ondertekent het formulier niet. mike voelt zich 
schuldig en zegt dat hij het extra studiejaar wel 
terugbetaalt. maar zo zit An niet in elkaar. 

Beter monitoren
tot aan het bestuur van de hogeschool vecht An  
het besluit van de decaan aan en met succes. de 
zaak komt voor de Geschillenadviescommissie en 
die verwoordt letterlijk An’s frustratie en verbazing 
over de opstelling van de decaan: die had mike 
beter moeten monitoren en moeten doorvragen 
waarom hij vakken niet haalde en zijn planning 
niet rond kreeg. Juist zij moet als geen ander weten 
dat deze doelgroep dit zelfinzicht niet heeft, vaak 
te laat aan de bel trekt en niet goed weet hoe de 
problemen aan te pakken. Zeven slopende maanden 
later wordt het formulier van duo dan eindelijk 
afgegeven door een inmiddels andere decaan. mike 
krijgt een jaar verlenging.

spannend
An is blij, al blijft het spannend. mike moet zijn 
scriptie nog schrijven. eigenlijk een te groot project, 
waarbij hij zeker begeleiding kan gebruiken. maar 
dat vindt hij lastig om te vragen. Het blijft moeilijk 

voor hem om precies te zien wat hij nodig heeft 
aan ondersteuning. Gelukkig is er nu wel een andere 
decaan met meer begrip voor hem.

uitputtingsslag
Hoeveel studenten als haar zoon mike lopen ook 
tegen dit soort muren aan? dat vraagt An zich 
af. Hoeveel studenten met een beperking zijn ook 
afgewezen voor studieverlenging, terwijl ze daar 
gewoon recht op hebben? omdat ze hun zaakjes op 
papier niet helemaal op orde hebben. of omdat ze 
niet duidelijk genoeg zijn geweest over de ernst van 
hun beperking. terwijl dat juist voor deze doelgroep 
nu precies het probleem is!

dit gevecht had mike zelf nooit kunnen voeren, 
weet An. en vele ouders ook niet. ook voor haar 
was het een uitputtingsslag. maar ze heeft er veel 
van geleerd. en ze wil anderen graag helpen. 

mail ons als je vragen hebt aan An:  
info@impulsenwoortblind.nl

Na 1 september 2015 begonnen met je studie?  
dan val je onder de nieuwe regeling. 
Kijk hiervoor op: http://www.handicap-studie.
nl/1_107_Studiefinanciering.aspx

18 

 Mike krijgt als jonge- 
 tje de diagnoses dys- 
 lexie en ADHD. Zijn   
 schooltijd wordt een 
 gevecht om erkenning.
 Dieptepunt daarin is  
 het conflict met zijn  
hbo-decaan. Zij weigert zijn studie-
vertraging in verband te zien met 
zijn ADHD en dyslexie. Gelukkig is 
Mikes moeder An een volhouder. 
“Dit gevecht had mijn zoon nooit 
zelf kunnen voeren”. 
 
teKst: JulIe Houben

school is voor mike een kleine hel. 
op de basisschool bestaat de bege-
leiding voor zijn dyslexie uit stencils 
met vergrote letters, waarvan de 
halve tekst is weggevallen. Zijn juf 
in groep 7 heeft ook AdHd maar 
dat werkt alleen maar contrapro-
ductief. mike weigert proefwerken 
te maken omdat zij hem de schuld 
geeft van dingen die hij niet gedaan 
heeft. en hij wordt gepest omdat hij 
anders is.

niet dom
An besluit na groep 8 voor het spe-
ciaal onderwijs te gaan. daar krijgt 
mike eindelijk goede begeleiding 
voor zijn dyslexie en hij komt goed 
mee op het vmbo-tl. tot hij weer 
een docent treft die niks in hem 
ziet en die stelt dat hij terug moet 
naar vmbo-bbl. An is woest. Ze weet 
dat haar zoon niet dom is, maar hij 
moet wel gemotiveerd worden. Het 
loopt hoog op en de schooldirecteur 
stelt een IQ-test voor.  
de uitkomst verrast haar niet:  
vwo-niveau, behalve nederlands! 
mike mag vmbo-tl blijven doen. 

na zijn eindexamen gaat mike naar 
de reguliere havo. dankzij extra tijd 
bij toetsen en eindexamen (hij heeft 
een dyslexie- en een AdHd-verkla-
ring) en dagelijkse ondersteuning 

aan huis met planning en structuur 
door iemand van begeleidingsinsti-
tuut prodeba vanuit het pGb, rolt 
hij soepel door de havo heen. 

studievertraging
mike krijgt nu echt de smaak te 
pakken en gaat bouwkunde aan het 
hbo doen. ook hier krijgt hij extra 
tijd bij examens en het lijkt goed 
te gaan, ook zonder de dagelijkse 
ondersteuning van begeleidingsin-
stituut prodeba want die is gestopt.

toch loopt hij studievertraging 
op. door zijn dyslexie moet hij wel 
zes keer het examen nederlands 
overdoen voor zijn propedeuse. een 
groepsproject loopt niet lekker en 
komt niet af. mike heeft geen idee 
hoe hiermee om te gaan. Hij haalt 
daarnaast nog een paar vakken niet 
en raakt het overzicht in de plan-
ning kwijt om die vakken het jaar 
erna te herkansen. Zoveel tegenval-
lers bij elkaar werken negatief door 
in zijn motivatie en concentratie. 
Hij heeft zeker een jaar extra tijd 
nodig.

het loopt mis
begin 2017 vraagt An bij de stu-
dentendecaan het benodigde duo 
(dienst uitvoering onderwijs)- 
formulier voor studieverlenging aan. 
mike heeft door zijn dyslexie en 
AdHd recht op uitstel en daarmee 
op een extra jaar studiefinanciering. 
Hij heeft immers een dyslexieverkla-
ring en van zijn AdHd is de decaan 
ook op de hoogte, meent An.

maar dan loopt het mis. de decaan 
zegt van mikes AdHd niets af te 
weten en ze vindt alleen de dys-
lexie niet voldoende reden voor een 
extra studiejaar. dat de AdHd ook 
in de dyslexieverklaring staat maakt 
op haar geen indruk. een officieel 
AdHd-formulier heeft ze niet. of 
mike dit destijds niet heeft inge-

S
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rotterdam. de school telt ca. 500 leerlingen, niet een  

van de kleinste dus. marzenka rolak heeft meegewerkt 

aan het dyslexiebeleidsplan van de school. 

de bedoeling hiervan is dat alle leerlingen met een  

diploma de opleiding verlaten. Zo is er een inloopspreek-

uur voor dyslecten ingesteld waarvan veel gebruik wordt 

gemaakt. Het dyslexiebeleidsplan is een ‘levend’ stuk 

zodat er regelmatig een aanpassing wordt doorgevoerd 

als de praktijk dit vraagt. Hierdoor gaat het stukken  

beter met de leerlingen die dyslexie of leesproblemen 

hebben.  

Het zou erg mooi zijn als meerdere scholen dit voorbeeld 

volgen. Het is mijn wens hierover een keer met marzenka 

van gedachten te wisselen en deze methode via de Werk-

groep onderwijs aan andere scholen kenbaar te maken.

meten is weten
de derde workshop van marijke van Grafhorst ging over 

wat abstractere zaken rond dyslexie. Voornamelijk cijfers 

over aantallen leerlingen met dyslexie en andere beleids-

matige gegevens. Vast interessant voor een statisticus, 

maar wat minder voor ons dyslecten denk ik. Wel goed 

dat het wordt gedaan, meten is weten tenslotte.

mijn workshop: hoe voelt het om 
dyslectisch te zijn?
na afloop was er een enquête waarin organisator lexima 

mij ruimte bood voor extra opmerkingen. daarin heb ik 

aangegeven dat ik graag een workshop wil geven volgend 

jaar. die krijgt de titel ‘Hoe voelt het om dyslectisch te 

zijn’. Waarom? omdat deze invalshoek volledig ontbrak op 

deze dag. er werd in de diverse workshops veel over  

dyslecten gesproken, maar niet met. dat vind ik een 

gemiste kans.

Wie kan er nu beter uitleggen hoe het is en vooral hoe 

het voelt om dyslectisch te zijn dan een dyslect zelf?  

de belevingswereld van een dyslect is naar mijn over-

tuiging wezenlijk anders dan die van mensen zonder 

dyslexie. Het beelddenken, maar ook de hooggevoeligheid 

die ik vaak herken bij mijn mededyslecten maakt dat de 

dyslect dingen anders beleeft.  

 

Het is belangrijk dat mensen die dyslecten begeleiden dit 

begrijpen en erkennen. dit zou ik graag aan de bezoekers 

van deze conferentie overbrengen.

Ik ben benieuwd of ze op mijn aanbod ingaan.

Ze leggen de lat vaak hoog

20 20 

   p deze dag kun je  

   tientallen work- 

   shops volgen,   

   waarvan ik er drie  

   heb gekozen. Hier- 

   onder een kort  

   verslag van wat ik 

heb opgestoken van die workshops.

Dyslexie een  
hoogbegaafdheid
de eerste ging over dyslexie en hoog-

begaafdheid. een lastige combinatie 

volgens de spreekster, Anouk mulder. 

die twee heffen elkaar als het ware 

een beetje op. Hoogbegaafdheid is niet 

zichtbaar omdat de dyslexie dit mas-

keert en andersom, zodat er gespeciali-

seerd onderzoek nodig is om vast stellen 

dat iemand dyslectisch én hoogbegaafd 

is. meestal gebeurt dit pas na langere 

tijd.

Veel hoogbegaafde dyslecten blijven 

daardoor hangen bij een mbo opleiding. 

wat ze vertelde.  

of ik hoogbegaafd ben weet ik niet, 

maar de workshop was in ieder geval 

zeer boeiend.

een ‘levend’ dyslexie-
beleidsplan op school
de tweede workshop werd gegeven door 

marzenka rolak. Geen onbekende voor 

mij: zij heeft mij onderzocht en dyslexie 

vastgesteld. Haar workshop ging over 

het dyslexiebeleid bij een hogeschool in 

terwijl er meer in zit. Kenmerken van 

hoogbegaafde dyslecten zijn volgens 

Anouk mulder: het zijn creatieve 

denkers, ze leggen de lat vaak hoog en 

reageren soms heftig. Ze hebben over-

duidelijk een bijzonder brein dat, indien 

op een goede manier gestimuleerd, 

tot grote prestaties in staat is. Het is 

erg jammer om te moeten constateren 

dat dyslecten, zelfs de hoogbegaafde, 

moeite hebben om hun kwaliteiten te 

kunnen profileren. Ik herkende veel in 

o

waar zijN De DyslecteN?

op 5 april bezocht ik voor het eerst de nationale dyslexie 
conferentie. Ik had dus geen idee wat ik kon verwachten.  
In ieder geval niet zoveel bezoekers. soms kwamen ze  
letterlijk met bussen tegelijk. dyslexie leeft duidelijk onder  
de professionals. en ze willen graag goede (na)zorg voor  
dyslecten. maar ik miste wel de beleving van de dyslect zelf.
teKst: roel HuIZen

Roel Huizen
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  n dit artikel ontwarren we deze kluwen en   
  brengen hem terug tot vijf modellen. Ieder   
  model vertegenwoordigt een denkwijze die vaak  
  een reactie is op de vorige. Het gaat om de 
  volgende modellen – de brillen waarmee wordt  
  gekeken naar dyslexie, dyscalculie, Ad(H)d en   
  autisme.

                     onderwijs- en 
moreel model              medisch model    opvoedmodel

 
coping model           neurodiversiteitsmodel

 

Drie kennisbronnen
Kennis over mensen met bijzondere breinen komt voort uit  
de volgende bronnen. 

 1: Ervaringsdeskundigheid – degenen die aan den lijve  
ervaren wat Ad(H)d, autisme, dyslexie en dyscalculie betekent. 

I

weten

Van medisch model  
naar neurodiversiteit

Wanneer het gaat over dys-
lexie, dyscalculie, Ad(H)d, 

autisme en andere persoon-
lijkheidsstructuren word je 
nogal eens geconfronteerd 

met verschillende opvattin-
gen, meningen en inzichten 

die met grote stelligheid 
worden gepresenteerd als 

feiten. dit gebeurt niet  
alleen aan de borreltafel, 

maar ook in de wetenschap, 
in het onderwijs en vanuit 

professionele behandelaars. 
Hoe kan het dat er zoveel 

verschillende meningen  
bestaan, – naast elkaar en 

tegenover elkaar – niet  
alleen in de praktijk, maar 

ook in de wetenschap?  

tekst:
nel hofmeester
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‘Zij zijn de eigenaren’, zoals Hans 
van de Velde, oud- voorzitter 
van Woortblind dat zo mooi  
verwoordt. 

2: Professionele kennis – deze  
(praktijk)kennis komt van behande-
laren en belangenverenigingen  
die te maken hebben met grotere 
groepen mensen met Ad(H)d,  
autisme, dyslexie en dyscalculie.  
Zij zien daardoor de grotere verban-
den, verschillen en overeenkomsten 
tussen individuen. Het is hun werk 
om uit te vinden wat wel of niet 
werkt. 

3: Wetenschappelijke kennis –  
Wetenschappers hebben hun eigen 
vragen over Ad(H)d, autisme,  
dyslexie en dyscalculie en die 

komen niet noodzakelijk overeen 
met de vragen van de andere twee 
groepen. Veel wetenschappelijk 
onderzoek bereikt de ervaringsdes-
kundigen niet en andersom wordt in 
de wetenschap maar mondjesmaat 
gebruik gemaakt van ervaringsdes-
kundigheid en professionele kennis. 

moreel model 
mensen die 
redeneren vanuit 
het morele model 
hebben meestal 
weinig tot geen 
kennis over 

verschillen in persoonlijkheidsstruc-
turen. Ze gaan onbewust uit van 
de opvatting dat breinen ongeveer 
hetzelfde zijn en dat als je maar 
gewoon doet en je best doet, het 

schap

allemaal wel goed komt.  
lukt dat niet, dan faalt zowel het 
kind als de opvoeder. Ik denk dat 
iedereen met Ad(H)d, autisme,  
dyslexie en dyscalculie dit soort  
opvattingen maar al te goed kent 
uit de media en van goedbedoe-
lende, maar ondeskundige mensen 
uit de omgeving.  
dit model negeert feitelijk alle  
drie de genoemde kennisbronnen.

medisch model
Het medische 
model is te  
beschouwen als 
een reactie op  
het morele model.  
de persoon met 

dyslexie, dyscalculie, Ad(H)d en  
autisme valt niets te verwijten, 
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Van moreel model naar neurodiversiteit
Oordelen over dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme nader bekeken

Wetenschappelijke
kennis

Professionele kennis

Ervaringsdeskundigheid

Deze modellen haken in elkaar, zijn een reactie op elkaar en zijn emancipatoir.

Medisch model: voorzieningen voor uitzonderingen           Sociaal model: wat heb je nodig om te functioneren?

Moreel model
(Onbewust)

Breinen zijn 
ongeveer 
hetzelfde.

Doe gewoon, 
beter je best.

Als de 
aanpassing 

niet lukt, faalt 
het kind en de 

opvoeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisch 
model

Stoornis in het 
brein.

Behandeling, 
uitzondering,
patiënt .

Focus op het 
probleem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs+
opvoed-
model

Geen stoornis, 
andere 
aanpak:

-onderwijs
-opvoeding
-omgeving
-voeding

Zwakke 
kanten 

versterken

 

 

 

 

 

 

 

Coping-
model

Wat doet 
diagnose met 

iemand?

Strategie die 
je kiest als 
kind om te 

overleven –
tot ver in de 
volwassen-

heid

50% 
vermijdings-

strategie!

 

 

 

 

 

 

Neuro-
diversiteits

model
Breinen

verschillen.

Evolutionaire 
noodzaak.

Balans in 
kwaliteiten.

Kwaliteiten 
ontwikkelen.

Leren om-
gaan zwakke 

kanten.

Leren 
omgaan met

oordelen. 

 

want er is sprake van een stoornis  
in het brein.  
dat maakt deze persoon tot een 
uitzondering waar voorzieningen 
en behandeling voor nodig zijn. 
deze opvatting erkent de proble-
men waar mensen met bijzondere 
breinen tegenaan lopen. daarop ligt 
dan ook de volledige  focus, niet op 
de mogelijkheden.  
Het medische model is op dit mo-
ment het dominante model onder 
de wetenschappers.  
omdat voorzieningen en vergoe-
dingen afhangen van een medische 
verklaring, belemmert dit model 
de ontwikkeling in het denken 
over Ad(H)d, autisme, dyslexie en 
dyscalculie.  
dit model vormt ook een belem-
mering voor mensen met bijzondere 

hoe vergaat het kinderen die wor-
den benaderd vanuit het medische 
model? 
de resultaten van onderzoeken naar 
dit soort vragen zijn niet bemoedi-
gend. Kinderen met een diagnose 
ontwikkelen noodgedwongen een 
copingstrategie om te overleven als 
‘uitzondering’. de bekendste zijn de 
taakgerichte, de emotiegerichte en 
de vermijdingsstrategie.  
Volwassenen zetten de strate-
gie die ze als kind ontwikkelden 
automatisch en onbewust in als ze 
te maken krijgen met situaties die 
hen aan vroeger herinneren. dit is 
belangrijke informatie voor ieder-
een die aanloopt tegen problemen 
als gevolg van het hebben van een 
bijzonder brein. Hoewel deze  
copingstrategieën noodzakelijk 
waren op school, kunnen ze bij ‘vol-
wassen problemen’ contraproductief 
werken. 

neurodiversiteitsmodel
dit model komt 
vooral voort uit  
de groep met 
ervaringsdeskun-
dige en/of profes-
sionele kennis. 

Voorbeelden zijn voor dyslexie: sjan 
Verhoeven*, voor Ad(H)d edward 
Hallowell* en thom Hartmann*,  
voor autisme de journalist steve 
silberman*. 
dit model gaat ervan uit dat brei-
nen weliswaar diepgaand kunnen 
verschillen, maar dat er sprake is 

breinen die een eigen keuze willen 
maken voor aanpak en coaching. 

onderwijs- en  
opvoedmodel

opvattingen uit 
dit model zien we 
op alle gebieden 
terug: weten-
schappers die 
autisme en Ad(H)d 

wijten aan een verkeerde opvoeding 
en dyslexie en dyscalculie aan een 
ontoereikende aanpak binnen het 
onderwijs.  
Zij stellen, dat er geen sprake is 
van een stoornis, maar dat voor 
deze kinderen een gedegen aanpak 
nodig is, waarbij de zwakke kanten 
worden versterkt. 
ook aan dit model zitten positieve 

van verschillen en niet van stoor-
nissen. thomas Armstrong* zegt 
hierover: 
‘Zoals we biodiversiteit en culturele 
en raciale diversiteit hebben, zo is 
er ook sprake van neurodiversiteit. 
We moeten toegeven, dat het stan-
daardbrein niet bestaat. diversiteit 
in breinen is net zo verrijkend als 
biodiversiteit en diversiteit tussen 
culturen en rassen.’
Waarschijnlijk hebben deze verschil-
len een evolutionaire noodzaak die 
noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van de mensheid.  
bij mensen met een bijzonder – 
neurodivergent - brein zie je vaak 
een eigen balans in hun kwaliteiten: 
tegenover de zwakke kanten staan 
sterke kanten. belangrijk is wel, dat 
die sterke kanten gezien, erkend en 
ontwikkeld kunnen worden. en na-
tuurlijk moeten zij, evenals mensen 
met een ‘normaal’ – neurotypisch 
-  brein – leren omgaan met hun 
zwakke kanten. 

De waarde van het  
neurodiversiteitsmodel
met het neurodiversiteitsmodel 
hebben ervaringsdeskundigen hun 
eigen ruimte weer teruggepakt. Het 
gaat niet langer over patiënten met 
stoornissen, maar over mensen met 
een bepaalde persoonlijkheidsstruc-
tuur, een neurodivergent brein of 
een bijzonder brein. 
Hiermee zie je meteen wat de 
kracht is van een bepaalde termi-
nologie. met een patiënt heb je 

kanten. meer kennis bij scholen en 
ouders zou zeker helpen, maar dat 
voorkomt niet de verschillen tussen 
mensen met ‘standaardbreinen’ en 
mensen met bijzondere breinen. 
daarnaast is in dit model ook geen 
oog voor de kwaliteiten van mensen 
met bijzondere breinen. 

copingmodel
dit model focust 
vooral op wat een 
diagnose met ie-
mand doet. uit de 
geschiedenis weten 
we maar al te goed 

wat er op school kan gebeuren met 
kinderen met bijzondere breinen als 
op hen wordt gereageerd vanuit het 
morele model. opgelopen schade is 
voelbaar tot in de volwassenheid. en 

medelijden en die moet behandeld 
worden; naar iemand met een bij-
zonder brein ben je nieuwsgierig en 
vraag je wat nodig is. 

met andere woorden: het neuro-
diversiteitsmodel zet mensen met 
bijzondere breinen in een gelijk-
waardige positie, gaat uit van hun 
kwaliteiten en het geeft de regie 
over hun leven aan henzelf. dat 
kun je aan iedereen met een stellige 
andere mening vertellen.
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VereNigiNgsNieUws

De onDer-
steunings- 
groep  
Dyslexie
Op 30 september was er weer een 
mooie bijeenkomst van de Onder-
steuningswerkgroep Dyslexie. Lees 
hier wat er allemaal besproken is

tekst: nel hofmeester en  

 eefje klinck

de ondersteuningsgroep dyslexie 
adviseert en ondersteunt het be-
stuur van de vereniging.  
ons bestuurslid voor dyslexie en 
dys-calculie roy de Jong is hierbij 
dan ook aanwezig.  
de agenda van de bijeenkomst  
van 30 september jl.: 
•	Speerpunten	2018	voor	het	 
 bestuur
•	Mediatraining	
•	Nieuwe	website	dyslexie- 
 hulpmiddelen (project com)
•	Dyslexie-nieuwtjes
•	Impuls	&	Woortblind	Congres	 
 17 november 2017

speerpunten 2018 voor 
het bestuur 
•	6	oktober	is	het	Internationale   
 Dyslexiedag. dit keert jaarlijks  
 terug. sjan Verhoeven stelt voor   
 dat I&W leden regionaal oproept  
 om lezingen door het land te  
 geven en daarvan een overzicht   
 bij te houden op de website.  

 Zo brengen we dyslexie breed   
 onder de aandacht. 
•	Opzet	Nieuwsbrief Dyslexie met   
 actueel nieuws en een persoonlijk  
 verhaal. dit kan worden verzorgd  
 door leden van de ondersteu- 
 ningsgroep dyslexie. de vraag is   
 aan het secretariaat om eens per  
 kwartaal een oproep om input te  
 doen. 
•	Het	bestuur	heeft	voor	2	jaar		 	
 subsidie gekregen van het Fonds  
 xl om een jaarlijkse papieren   
 versie van Impuls&Woortblind   
 Magazine te verzorgen voor   
 dyslectische leden. Hierin komen  
 alleen de artikelen over dyslexie. 
•	Er	zijn	nu	vier	verschillende	oude  
 Woortblind-flyers voor dyslexie.   
 Het advies is die terug te brengen  
 tot één actuele flyer die verwijst  

 naar de website.  
 Andries van den berg en Ingrid   
 schorsch willen graag als 
 klankbord fungeren bij de tot-  
 standkoming van de flyer.
•	Aandacht	wordt	gevraagd	voor		 	
 het lettertype. Hoewel de  
 meningen verschillen, vinden de   
 meeste volwassenen met dyslexie  
 een schreefloze letter die ruimte  
 geeft (calibri, Arial, Verdana)  
 prettig lezen.  
 
Het dyslexiefont is bij sommige 
volwassenen favoriet, anderen 
vinden het irritant. (dyslectische 
kinderen vinden het vaak fijn lezen. 
er zijn dan ook kinderboeken in 
deze letter. particulieren kunnen 
het dyslexiefont gratis downloa-
den). roy de Jong stelt voor om bij 

Tom, karin en nel
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de website een plug-in te laten inbouwen voor het 
dyslexiefont en een voorlees-plug-in. de dyslexie-
font plug-in is inmiddels al bijna rond.

mediatraining 
thomas Verspaandonk legt uit dat de dyslexiepoot 
van de vereniging zich uitdrukkelijker moet ma-
nifesteren in de publiciteit en richting de politiek. 
We moeten contact leggen met actualiteitenpro-
gramma’s als pauw, Jinek, dWdd en met bekende 
nederlanders met dyslexie zoals Astrid Joosten, 
Henk schiffmacher en Victor reinier.
thomas heeft deze zomer twee partijen bereid 
gevonden om cursussen pr en lobbyen te geven 
voor ongeveer zes personen die affiniteit met het 
onderwerp hebben. 

doelen van de mediatraining:
•	Dyslexie	positief	onder	de	aandacht	brengen	van		
 politiek en media.
•	Dyslexie	niet	langer	labelen	als	een	stoornis.
•	De	sterke	kanten	van	dyslexie	onder	de	aandacht		
 brengen, successen delen.
•	Wat	betekent	dit	voor	het	onderwijs.
•	De	vereniging	zichtbaar	maken.

nieuwe website dyslexie- 
hulpmiddelen (project com)
Ingrid schorsch is contactpersoon voor dit project. 
Het is opgezet door Hogeschool Zuyd, studenten 
van Hogeschool Arnhem en nijmegen werken eraan 
mee en het wordt gesubsidieerd vanuit het mKb. 
doel is een overzicht te geven van beschikbare 
dyslexie-hulpmiddelen, te vergelijken met de  
consumentengids. de website wordt aan het einde 
van het jaar opgeleverd en moet doorlopend up-to-
date worden gehouden. I&W en balans faciliteren 
daarin. Hoe het vervolgtraject er uit gaat zien is 
nog niet bekend. 
Dyslexie-nieuwtjes

•	Nel	Hofmeester	vertelt	dat	er	een	artikel	van	haar		
 en marzenka rolak verschijnt in het onderwijs- 
 blad van oktober: ‘Ontkenning dyslexie is schade- 
 lijk’. Inmiddels is dit artikel ook te vinden op de  
 site van I&W. 
•	De	gemeente	Amsterdam	laat	een	commercieel		
 bureau onderzoek doen naar het doorverwijzings- 
 beleid dyslexie van basisscholen. Hierin blijken  
 grote verschillen te zijn.  
•	Balt	van	Raamsdonk	heeft	de	methode	Alfabed- 
 ding ontwikkeld, die kinderen leert lezen vanuit  
 het visuele aspect. deze methode wordt nu  
 wetenschappelijk onderzocht en wordt door  
 meerdere organisaties ondersteund. thomas  
 vraagt zich af hoe we deze bijzondere prestatie  
 van dit oude Woortblind-lid in het zonnetje  
 kunnen zetten.
•	Onderzoek	“Met dyslexie voor de klas”. Het wordt  
 steeds moeilijker voor pAbo-studenten met  
 dyslexie om de lerarenopleiding goed af te ron- 
 den. nel Hofmeester wil graag in contact komen  
 met dyslectische studenten en leerkrachten om  
 te onderzoeken hoe de opleiding verliep en hoe  
 het nu in de praktijk gaat. op grond hiervan  
 kunnen adviezen worden geformuleerd voor  
 opleidingen en studenten. Zij vraagt contacten  
 aan haar door te spelen: leerkrachten met  
 dyslexie, pAbo-studenten of ingangen bij pAbo’s. 

impuls & Woortblind congres  
17 november 2017
sjan Verhoeven zit in de organisatie van dit congres 
met als thema: Uitsluiten of Insluiten - Neurodiver-
siteit in het volwassenenonderwijs. sprekers komen 
uit verschillende vormen van onderwijs, waaronder 
ook iemand met dyslexie die een beroepsopleiding 
heeft opgezet. Zij vraagt om de uitnodiging voor 
het congres breed te verspreiden.  
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iMpUls & woortbliND

Actieve werkgroepen  
en vrijwilligers I & W

Impuls & Woortblind is actief  
voor en met mensen met Ad(H)d,  

dyslexie en dyscalculie. 

Heb je vragen?
Heb je een idee voor  

een actie of een activiteit?
Wil je ergens aan meedoen?

Hier zie je bij wie je terecht kunt  
met je vraag of idee! 

 
Is de contactpersoon een bestuurslid?  

mail dan naar info@impulsenwoortblind.nl 

WerKgroep oNderWIJS
Wat: belangenbehartiging voor po, Vo,  
   mbo, Hbo en Wo 

Wie: roel Huizen – roelhuizen@gmail.com  
  (voorzitter)

NetWerK VolWASSeNeN met dySlexIe
Wat: 2-maandelijkse bijeenkomsten rond een thema 

Wie: peter millenaar - peter.w.millenaar@gmail.com (voorzitter)

CoNtACtperSoNeN  
AdHd, Add, dySlexIe  
eN dySCAlCulIe
Wat: ervaringsdeskundige vrijwilligers  
   per telefoon en/of mail bereikbaar 

Wie: zie de lijst op http://www.impulsenwoort-
blind.nl/onze-vrijwillige-contactpersonen/

WerKgroep  
VolWASSeNeN
Wat: klankbordgroep voor initiatieven en  
   projecten rond actuele thema’s mbt  
   Ad(H)d, dyslexie en/of dyscalculie 

Wie: sjan Verhoeven –  
  sjan@dynamika.nl (voorzitter) WeteNSCHApSCommISSIe

Wat: expertmeetings, begeleiding van studenten,  
          eigen onderzoeken onder achterban,  
   internationale contacten 

Wie: rob pereira (bestuursvoorzitter &  
  portefeuille wetenschap)
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Ad(H)d-CAféS
Wat: maandelijkse bijeenkomsten voor en door mensen met AdHd/Add (zie pag. 39) 

Wie: elly van rijn  (bestuurslid portefeuille vrijwilligers)

AD(H)DAD(H)D
café      AD(H)D = meer dan druk

dé ontmoetingsplek voor mensen met AD(H)D

foNdSeNWerVINg
Wat: zorgen voor stabiele extra  
   inkomsten voor I en W 

Wie: roy de Jong  (bestuurslid  
  portefeuille fondsenwerving)

BeStuur
Wat: ook elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsveld. 
    Wil je één van hen benaderen met een vraag of idee?  
    stuur dan een mail naar info@impulsenwoortblind.nl
 

Wie: rob pereira - bestuursvoorzitter, wetenschap, AdHd
  roy de Jong- penningmeester, fondsenwerving, dyscalculie, dyslexie
  monique bekkenutte – secretaris, werkgeverschap, ledenwerving
  dirk van schie – algemeen, pr, media
  elly van rijn – algemeen, Ad(H)d-cafés, vrijwilligersbeleid, Add 
 

redACtIeCommISSIe 
Wat: zorgt samen met  
   hoofdredacteur voor  
   inhoud van I & W  
   magazine 

Wie: Julie Houben –  
  julie.houben@ 
  impulsenwoortblind.nl  
  (hoofdredacteur)

oNderSteuNINgSgroep dySlexIe
Wat: belangenbehartiging voor dyslectici 

Wie: peter millenaar - peter.w.millenaar@gmail.com (voorzitter)

mailto:info@impulsenwoortblind.nl
mailto:roelhuizen@gmail.com
mailto:peter.w.millenaar@gmail.com
http://www.impulsenwoortblind.nl/onze-vrijwillige-contactpersonen/
http://www.impulsenwoortblind.nl/onze-vrijwillige-contactpersonen/
mailto:sjan@dynamika.nl
mailto:info@impulsenwoortblind.nl
mailto:julie.houben@impulsenwoortblind.nl
mailto:julie.houben@impulsenwoortblind.nl
mailto:peter.w.millenaar@gmail.com
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algeMeNe iNforMatie

Behoefte aan  
onDerling contact? 

Doe een oproep!
Heb jij behoefte aan contact  

met iemand uit jouw omgeving  
om ervaringen te delen? 
Je kunt via onze digitale  

nieuwsbrieven een oproepje doen.

mail je oproep + woonomgeving naar: 
info@impulsenwoortblind.nl.  

dan sturen wij de reacties aan je door.

Zelf leDenVoorDeel 
BieDen 

Als zelfstandige kun je leden van Impuls & Woortblind 
ook korting bieden op jouw product. 

denk aan coaching, workshops, rijbewijskeuringen.

Wij vermelden je op de ledenvoor-
deelpagina van onze website. 

Interesse? mail of bel ons:  
info@impulsenwoortblind.nl /  

033 247 34 84

De Dyslexielijn 
de dyslexielijn is een hulpdienst voor vragen over dyslexie. 
Je kunt bellen naar het landelijk bureau: 033 247 34 84
Wij zorgen dan dat je vraag door de juiste persoon  
behandeld kan 
worden. 

Je kunt je vraag 
ook mailen:  
dyslexielijn@ 
impulsenwoort-
blind.nl

aD(H)D cafés

ZeelanD 
aD(h)D-café Vlissingen 
Iedere tweede woensdag van  
maand van 20.00 tot 22.30

aD(h)D-café BarenDrecht  
Iedere derde dinsdag van de  
maand van 20.00 tot 22.30

ZuiD hollanD 
aD(h)D-café Den haag 
Iedere laatste woensdag van  
de maand van 19.30 tot 22.00

Door het hele land organiseren wij aD(h)D-cafés. Dé ontmoetingsplek voor iedereen 
uit onze doelgroep en direct betrokkenen. Voor en door ervaringsdeskundigen.  
ook mensen met dyslexie en/of dyscalculie zijn meer dan welkom.
hieronder vind je alle cafés bij jou in de buurt en de vaste dag van de maand  
waarop je er naar toe kunt. Voor adres- en contactgegevens per café, kijk op onze 
site: http://www.impulsenwoortblind.nl/over-ons/ervaringen-delen/adhd-cafes/

BraBant 
aD(h)D-café BreDa 
Iedere derde dinsdag van de  
maand van 19.30 tot 23.00
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gelDerlanD 
aD(h)D-café ermelo
Iedere eerste vrijdag van de  
maand van 20.00 tot 00.00 uur 

Drenthe 
aD(h)D-café assen
Iedere laatste vrijdag van de 
maand van 20.00 uur tot 23.00

utrecht 
aD(h)D-café amersfoort 
Iedere tweede vrijdag van de  
maand van 19.30 tot 22.00

aDhD xtra
www.adhd-xtra.nl staat voor  
gratis onafhankelijk interactief  
lotgenotencontact voor mensen  
uit onze doelgroep.  
 
Het forum is er voor ervaringsdeskundigen en direct  
betrokkenen (partner, ouders, broers en zussen) maar 
ook voor professionals in zorg en onderwijs. 

oVerijssel 
aD(h)D-café hengelo 
Iedere tweede dinsdag van de 
maand van 20.00 tot  22.30 

aD(h)D-café  
arnhem en omstreken 
Iedere eerste maandag van  
de maand vanaf 19.30 uur

aD(h)D-café utrecht
Iedere eerste donderdag van de 
maand vanaf 21.00 

Zelf een aD(h)D- 
café opZetten?
Wij helpen je!
Is er geen Ad(H)d-café bij jou in de buurt?
Zoek een partner en start er eentje. Impuls & Woortblind 
kan je helpen met een duidelijke handleiding over de 
aanpak. bel of mail ons voor meer informatie:  
033 247 34 84 / info@impulsenwoortblind.nl

lotgenotenContaCt

adhd traX

limBurg
aD(h)D-café maastricht
Iedere eerste vrijdag van de  
maand van 19.00 tot 21.30

noorD hollanD 
aD(h)D-café amsterDam 
Iedere eerste woensdagavond  
van de maand vanaf 20.00 uur

aD(h)D-café DorDrecht
Iedere tweede woensdag van  
de maand vanaf 19.30

aD(h)D-café  
hoekscheWaarD
Iedere eerste donderdag van  
de maand van 20.00 tot 23.00 

liDmaatschap  
BieDt meer!
leDen Van i&W 
•	ontvangen	3	keer	per	jaar	Impuls	&	Woort-	
 blind magazine per mail
•	belangrijke	tussentijdse	informatie	per	 
 digitale nieuwsbrief
•	2	keer	per	jaar	een	ALV	met	informatie	over		
 de vereniging en met interessante lezingen.
•	Korting	op	de	diensten	van	een	aantal	 
 coaches met verstand van onze doelgroep
•	Korting	op	themabijeenkomsten

ontmoet elkaar Bij het netWerk VolWassenen 
met Dyslexie 

elke 2 maanden ben je op zaterdagmiddag welkom op een  
bijeenkomst van ons netwerk Volwassenen met dyslexie,  
in hartje utrecht. Je vindt er tips, steun, begrip en  
herkenning. Wedden dat je na één keer vaker komt?

meer info over locatie en tijden:  
www.impulsenwoortblind.nl/over-ons/ervaringen-delen/ 
netwerk-volwassenen-met-dyslexie/

mailto:info@impulsenwoortblind.nl
mailto:dyslexielijn@impulsenwoortblind.nl
mailto:dyslexielijn@impulsenwoortblind.nl
mailto:dyslexielijn@impulsenwoortblind.nl
http://www.impulsenwoortblind.nl/over-ons/ervaringen-delen/adhd-cafes/
http://www.adhd-xtra.nl/
mailto:info@impulsenwoortblind.nl


Het maakt niet uit waar of wanneer, je hebt met 
Alinea altijd je leesmaatje bij je. Met de Alinea app op je 

iPhone of iPad kun je een foto van een tekst maken en die 
aan je laten voorlezen. Moeiteloos beluisteren dus, met je 
oordopjes in. Dat maakt het begrijpen van zo’n tekst een 
stuk makkelijker. En als je op je computer makkelijk wilt 

lezen en ook nog foutloos wilt schrijven, dan helpt de 
Alinea software. Dus heb je dyslexie of gewoon moeite 

met lezen of schrijven, dan is Alinea een uitkomst 
voor je. In elke situatie en in verschillende talen. 

Slim, handig en doeltre� end!

www.lexima.nl/alinea

Als lezen 
niet vanzelf gaat, maak 

dan slim gebruik van Alinea.

Slimme tools 
die lezen en schrijven 
makkelijker maken, 

in elke situatie

info@lexima.nl  |  033-4348000

Nieuw!

verborgenschatten.eu
info@impulsenwoortblind.nl
www.impulsenwoortblind.nl
linked in:  nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal
Facebook:  www.facebook.com/ImpulsmetAdHd
twitter: @impulsdigitaal

info@impulsenwoortblind.nl
www.impulsenwoortblind.nl
linked in:  nl.linkedin.com/in/impulsdigitaal
Facebook:  www.facebook.com/ImpulsmetAdHd
twitter: @impulsdigitaal

over dyscalculie
Wist je dat zo’n 3 procent van  
de bevolking dyscalculie heeft?

over aDhD/aDD
de wereld zou een stuk saaier  
zijn zonder mensen met AdHd/Add

over dyslexie
mensen met dyslexie denken  
vaak in beelden. dat heeft al een 
hoop moois opgeleverd.

“Impuls & Woortblind voelt als  
thuiskomen. Ik hoef niets uit te  
leggen en kan gewoon mezelf zijn.”

mail ons jouw mailadres!
Helaas hebben we nog steeds geen juist mailadres van sommigen van jullie.  
We hebben dit nodig omdat het blad voortaan digitaal verstuurd wordt  
én voor onze digitale nieuwsbrieven.  
mail je mailadres naar: info@impulsenwoortblind.nl, vermeld er je naam,  
postcode en woonplaats bij, dan komt het goed.

OPRO
EP!

www.mannaz-adhd.nl

Zie ook onze boeken: 
“Slimmer dan je baas” en 

“Dyslexie: stoornis of intelligentie”
(Uitgeverij Garant B.V.)

Meer informatie? www.werkendyslexie.nl T 020 – 639 10 99 info@dynamika.nl

Dynamika
advies, training & coaching

Laat dyslexie in je voordeel werken!  
Dat kan met de juiste begeleiding of training - door dyslectici

Wij bieden jongeren / studenten / volwassenen met dyslexie:

handvatten om beter met dyslexie om te gaan en inzicht in het conceptuele denken;
reductie van faalangst, onzekerheid, uitstelgedrag, prestatiedrang en/of stress;
sneller leren lezen, beter schrijven en communiceren - zonder veel te oefenen!

www.verborgenschatten.eu
info@impulsenwoortblind.nl
www.mannaz-adhd.nl

