
 Het heet dyslexie  

De sociaal emotionele gevolgen van dyslexie 

 
Het hebben van dyslexie betekent voor kinderen meer dan alleen lees- of 

spellingsproblemen. Voordat de diagnose is gesteld, hebben ze al te maken met 
faalervaringen; ze zien andere kinderen die het wel allemaal kunnen, ze krijgen begeleiding 
en hebben nog steeds moeite hebben met lezen of spellen, of krijgen vervelende 
opmerkingen te verwerken. 

 
Deze ervaringen dragen bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het kind voelt dat er 

iets niet goed gaat, maar kan dit nog niet benoemen of verklaren. De gevoelens die het kind 
hierdoor ontwikkelt, hebben dan ook een negatieve invloed op het leerproces. 

 
Wanneer er dan duidelijkheid is gekomen door de diagnose dyslexie, zal dat een hele 

opluchting zijn voor het kind en ook voor de ouders. “Het heet dyslexie.” Het kind weet dat 
er een oorzaak is en voelt zich niet meer onbegrepen. 
 

Een goede begeleiding begint met begrip. Begrijpen wat het kind beleeft en met welke 
problemen het te maken heeft. Wanneer dit begrip er is kan je als ouder of begeleider 
invoelen wat de behoefte is van het kind en je hierbij aanpassen. 

 
 
Het belang van sociaal emotionele begeleiding bij kinderen met dyslexie is: 

 Voorkomen van een negatief zelfbeeld 

 Creëren van mogelijkheden om te leren 

 Doorbreken van een negatieve spiraal 

 Voorkomen van problemen of stoornissen in de tienerleeftijd 

 Bevorderen van een positieve zelfwaardering 

 Bevorderen van de verwerking en acceptatie 

 Bevorderen van de motivatie om te leren 

 Doorbreken van een negatieve attributie 

Tips voor ouders en begeleiders: 

 Pas je houding bij het kind en zijn belevingswereld aan.  

 Stimuleer, bemoedig en stel gerust..  

 Geef betekenis aan de dyslexie of leesstoornis. Vertel wat het hebben hiervan voor 

het kind betekent.  

 Geef ook ruimte om negatieve gevoelens of frustraties te uiten. Dit geeft het kind de 

kans zich te ontladen. 

 Betrek het kind bij zijn eigen leerproces door hem te vragen wat hij wil leren. Dit 

bevordert de motivatie. 

 Wijs het kind op zijn sterke punten, zowel in de oefening als in het karakter. Dit 

vergroot het zelfvertrouwen. 

 Evalueer niet, maar beschrijf het gedrag. Leg hierbij nadruk op factoren die binnen 

de macht van het kind liggen zoals concentratie en uithoudingsvermogen. Dit 

bevordert de interne attributie van succes. 



 Geef de gelegenheid tot succeservaringen, zodat het kind zelfvertrouwen opbouwt. 

 Benoem het als het kind moe wordt of de aandacht verliest. Dit geeft hem het 

gevoel begrepen te worden. 

 Bied ook genoeg tijd aan voor ontspanning. 

 Leer het kind zelfbekrachtigers aan zoals: “ik kan het” of “ik ben daar wel goed in”, 

zodat het leert zelfvertrouwen op te bouwen. Blijf geduldig. Ieder kind ontwikkelt 

zich op eigen niveau en in eigen tempo. 

 Houd je voor wie het meest gebaat is bij begeleiding. Het kind moet altijd voorop 

staan. 

 

Tips met betrekking op de overgang naar het voortgezet onderwijs: 

 

 Bereid het kind voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs, door te vertellen 

wat de struikelblokken kunnen zijn, zoals wisselingen van lessen, veel vreemde 

talen en niet altijd begrepen te worden. 

 Leer het kind op welke compensatie en dispensatie hij recht heeft, zodat hij dit 

duidelijk door kan geven aan invallers of volgende scholen. 

 Vertel hem hoe hij dit het beste kan zeggen, zodat hij geen negatieve reacties krijgt. 

 Leer het kind om te gaan met reacties uit de omgeving, zodat hij zelfbewust is van 

zijn houding.  

 Leer het kind zelfstandigheid, zodat het geen aangeleerde hulpeloosheid ontwikkelt. 

Groepstraining 

Als aanvulling op de bestaande begeleiding biedt Aviover een groepstraining aan, gericht 

op de sociaal emotionele ontwikkeling en de overgang naar het voortgezet onderwijs. De 

training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur, waarbij onder andere de volgende 

onderwerpen aan bod komen: 

 · Wat betekent het hebben van dyslexie voor jou? 

 · Dyslexie en de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

 · Hoe gaan anderen met dyslexie om? 

 · Dyslexie en ouders. 

 · Wat je allemaal wel niet kan! 

Meer informatie is te vinden op www.aviover.nl  

 

Mariëtte Feenstra-Sas 

mfeenstra@aviover.nl 

06 48 68 20 72 
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Leestips over dyslexie en laaggeletterdheid 
 

• Kinderen met dyslexie Een gids voor ouders 
Tom Braams ISBN 90 5352 3391 
• Dyslexie, een complex taalprobleem 
Tom Braams ISBN 90 5352 7191 
• Omgaan met dyslexie: sociale en emotionele aspecten 
Tom Braams, J.H. Loonstra en F. Schalkwijk ISBN 90 4412 5869 
• Hulpgids dyslexie voor ouders en leerkrachten met veel praktische informatie 
Sally Shaywitz ISBN 90 5712 1944 
• Mijn kind heeft dyslexie: Ik schreif faut Een gids voor ouders en leerkrachten 
Martine Ceyssens ISBN 90 2097 4355 
• Elke dag lezen! informatie en tips voor ouders van een dyslectisch kind 
bestellen via e-mail: w.nieklin@home.nl of m.j.deridder@home.nl 
• Dyslectische kinderen leren lezen Een must voor leerkrachten en RT-ers 
Anneke Smits en Tom Braams ISBN 90 5352 8068 
• Als leren pijn doet voor ouders van kinderen met leerproblemen 
Prof.W.Hellinckx ISBN 90 3344 2760 
• Jesse heeft dyslexie handreiking voor gesprekken met kinderen over dyslexie 
Esther Molema ISBN 90 5829 7815 
• Overwin dyslexie 2 delen en bijgeleverde cd m.n. handig voor RT-ers 
A.M.Tulner-Hepkema bestellen via www.graviant.nl 
• Toch nog leren lezen RT methode bij zware lees- en spellingsmoeilijkheden 
handleiding, 14 leesdelen en 3 kopieermappen; te downloaden via www.tnl.nl 
• Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs 
J.Avontuur ISBN 90244 1439 3 
• Houvast bij leesproblemen & dyslexie op de basisschool 
Boek dat houvast biedt bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot 
schooljaar. Bestellen: via www.balansdigitaal, of tel. 030-225 50 50 
• Letters op de snelweg lespakket over dyslexie voor bovenbouw basisonderwijs 
gratis te bestellen bij Zorn Uitgeverij BV: 071 - 514 91 41 
• Dyslexie in de brugklas 
H.van Goor ISBN 90 5574 3209 
• Dyslexie de baas! training voor aanpak van psychosociale problemen van jongeren 
Y.Stikkelbroek, C.Poleij ISBN 90 3136 0109 
werkboek voor jongeren ISBN 90 3136 0123 
 

  



Voor kinderen: 
 
• Weet jij wat het is om anders te zijn? voor kinderen vanaf 7 jaar 
Ellen Sabin ISBN 90 7767 1214 
Leer alles over kinderen met een aandoening, handicap of leerstoornis 
• Ik heet niet d/bom Boek met praktische tips, concrete hulpmiddelen en veel humor 
Anny Cooreman en Marleen Bringmans ISBN 90 3345 0334 
• Ik heb dyslexie, nou en! ik zal je versteld doen staan… (vanaf 7 jaar) 
Ilonka de Groot ISBN 90 3136 1496 
• Wij zijn niet dom! tips van en voor leerlingen met leerstoornissen(vanaf 13 jr) 
ISBN 90 5350 5403 
• Een 2 voor dictee voor kinderen met dyslexie tot ca. 10 jaar. 
Bestellen: via www.balansdigitaal, of tel. 030-225 50 50 
• Wat is dyslexie? psychoeducatie werkboek voor kinderen 7-12 jaar 
Sanne Nonhebel en Thea Vogelaar bestellen via www.eduforce.nl 
• Een zoen voor Zeno vrolijk prentenboek waarin dyslexie centraal staat (> 6 jr) 
Inne van den Bossche ISBN 90 5932 241 
• Een O om in te bijten boek voor kinderen met dyslexie (vanaf 5 jaar) 
Kristien Dieltens en Marjolein Pottie ISBN 90 4480 2461 
• Schatkasten over kids met dyslexie (vanaf 9 jaar) 
H.van der Werff ISBN 90 5579 5802 
• Elke dag spaghetti boek voor dyslectische kids 10-13 
Marian van Eldert ISBN 90 4840 3431 
• Jij zoekt werk en je hebt dyslexie 
Brochure (€5,00) te bestellen bij CrossOver T030-6035424 of info@kcco.nl 
 
Tijdschriften: 
 
Balans Magazine: tijdschrift over leer- ontwikkelings- en gedragsstoornissen verschijnt 
9x/jr; €42,- Bestellen: www.balansdigitaal.nl, of tel.030-225 50 50 
BalansKIDS: tijdschrift voor kinderen 6-12 jr. met leer- en gedragsstoornissen, verschijnt 
9x / jr; €18,- Info: Balanskids@balansdigitaal.nl of tel.030-225 50 51 

 
 
Spelen: 
 
Kinderkwaliteitenspel, Werken met kinderkwaliteiten in de klas, elk kind is kleurrijk. 
Evers, M., Loman, E. en Soepboer, W.(2008) Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en 
advies.  
Rondje dyslexie, een hele toer, Gugten, van der, S. en Zandbrink, van, E. (2007), 
Leusden: Onderwijs Zorg Centrum, Verkrijgbaar in bibliotheek Eemland 

 

Makkelijk Lezen Plek in de Bibliotheek. Biedt tal van boeken, informatie, luisterboeken, 

daisyspeler boeken en de mogelijkheid om een daisyspeler te lenen 


