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Definitie van de SDN (2016)

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een

hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of 

spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren

en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking



Sprake van Dyslexie onder 3 voorwaarden

a) Significante achterstand: kwantificeerbaar lager niveau dan verwacht

b) Hardnekkige achterstand: ondanks extra instructie geen vooruitgang

c) Exclusie: factoren die leren lezen en spellen hebben kunnen belemmeren



Significante achterstand

(SDN, 2016, p. 9)



Hardnekkige achterstand

SDN, 2016, p. 9



Exclusiefactoren IQ < 70

(SDN, 2016, p. 8)



Conclusies over de definitie

1. Dyslexie wordt bepaald door de prestaties van anderen

Er is geen onafhankelijke test anders dan dat het kind slechter leest dan een ander

Geen hersenscan, geen genenonderzoek en ook geen bloedtest

2. Bij didactische resistentie ligt het vooral aan het kind en niet aan de methode

Er is geen test die de effectiviteit van leesonderwijs meet

3. Ander probleem verkleint de kans op diagnose dyslexie
Er zijn blijkbaar andere oorzaken voor slecht lezen dan een stoornis



Verklarende diagnose: Cognitieve tekorten

1. Genen en neurobiologie: hersenaandoening a.g.v. genetische aanleg
a. Leesproblemen van ouders vergroot de kans erop bij het kind

2. Cognitie: problemen met het
a. het omzetten van letters in klanken: leesfouten maken

b. het omzetten van klanken in letters: spelfouten maken

3. Letterkennis en Letter-klankassociaties
1. Kennis van de letters
2. Sterkte van de klank-letter/letter-klankkoppeling (gaat dat vlot)

4. Benoemsnelheid van
a. Letters en cijfers

b. Kleuren en vormen 



Samenhang ≠ Oorzakelijkheid

Lingerie toont opwarming van de aarde aan



Geen tekorten: Wat dan?

(SDN, 2016, p. 11)

Waarom dan nog teste
n voor te

korten?
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Geen andersoortige remedie: oefenen 
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Leesontwikkeling van 3 klassen in het Speciaal Basisonderwijs (1e leerjaar)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

September November Maart Juni

19

Aa
nt

al
 w

oo
rd

en
 p

er
 m

in
uu

t o
p 

D
M

T-
2 ZLKLS



Spelling 3 klassen in het Speciaal Basisonderwijs (1e leerjaar)
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Lezen einde 1e leerjaar na invoering ZLKLS in 2003
Cito 2002-2003 2003-2004 2006-2007 2008-2009

> 75 39 48 100 62

50-75 11 19 0 15

25-50 44 33 0 19

10-25 6 0 0 4

0-10 0 0 0 0
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Spellen einde 4e leerjaar na invoering ZLKLS in 2006
Cito 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

> 75 9 50 45 52

50-75 32 31 40 26

25-50 32 19 10 22

10-25 23 0 5 0

0-10 4 0 0 0
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Fietsen als metafoor voor lezen

Technisch lezen is kunnen fietsen.

Begrijpend lezen is zelfstandig op de fiets van huis naar oma rijden. 

Goede fietsers kunnen dat zonder handen aan het stuur.



‘De Stentor’ 28 februari 2017



Wijdverbreide misvatting

Intelligente kinderen kunnen 

geen gemiddelde score hebben voor lezen en spellen
en

moeten er ook geen moeite voor hoeven doen



IQ-profielen zijn grillig

Uit: Todd Rose (2016). De mythe van het gemiddelde. Amsterdam: Bruna



Lichaamsmaten zijn grillig

Uit: Todd Rose (2016). De mythe van het gemiddelde. Amsterdam: Bruna



Vaardigheden: soms geisoleerd, soms gerelateerd



De moraal van dit verhaal

ü Erken intra-individuele verschillen (we zijn niet overall goed/slecht in)

ü Denken in termen van stoornissen helpt niet, maar belemmert juist

ü Met goed onderwijs is heel veel op te lossen



Dank voor uw aandacht

www.annabosman.eu

Met dank aan Kees Toorenaar


