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“Heel veel geduld met heel 
veel positieve energie… dat 

hebben we”



INTRODUCTIE 
Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we extreem flexibel hebben moeten zijn vanwege de 
Corona-pandemie. Dat past best goed bij onze breinen, dat flexibel en creatief zijn. Geduld past wat 
minder goed. Meerdere ideeën en projecten werden on-hold gezet. Zoals de allereerste pilotgroep 
van de Happy Dyslectisch CLUB die na de tweede sessie moest worden uitgesteld. Het werd drie 
maanden in plaats van drie weken. En onze ‘Dag van Dyslexie’ moest een andere vorm krijgen en 
heeft een transformatie gekregen tot de Week van Dyslexie!  

De noodzaak van onze missie werd juist door de pandemie heel zichtbaar. Vooral in het onderwijs. 
Thuisonderwijs startte midden maart 2020 vanwege de volledige lockdown in Nederland en zorgde 
voor uitdagingen, kansen en vooral veel nieuwe inzichten. Zowel bij de scholen, de ouders als bij de 
leerlingen zelf.  
 
Aandacht voor het welbevinden van de kinderen kwam in de spotlights te staan. Ouders zagen de 
(soms) grote worstelingen van hun kind. Hoe zwaar het voor ze is om te leren of tot leren te komen. 
De frustratie, angst, boosheid, hard werken met weinig resultaat, negatieve copingstrategieën 
zoals ontwijken van leren, etc.    

Om een goed beeld te krijgen van wat er bij de dyslectische kinderen thuis werd ervaren, zette we 
een poll uit in de twee besloten Facebook groepen voor ouders van dyslectische kinderen over 
thuisonderwijs (ZEGEN of RAMP). Daaruit kwam dat, mits de ouders de tijd hadden om ze te 
kunnen begeleiden, bijna 70% (van de 161 deelnemers) het een ZEGEN vond voor zijn kind! Een 
opvallende uitslag? Niet echt. Dyslectische kinderen die een-op-een begeleiding krijgen, passend 
bij hun manier van leren, zonder prestatiedruk of groepsdruk en veel minder stress, gaan als een 
speer! Voor ouders die ook vanuit huis moesten werken en geen tijd hadden om zo hun kind te 
begeleiden, bleek thuisonderwijs voor deze kinderen echt een regelrechte ramp! 

De leerkrachten kregen ook te maken met flinke uitdagingen. Hoe werkt online lesgeven? Hoe hou 
je iedereen enthousiast, aangehaakt en hoe breng je ze tot leren? Ouders hervonden het respect 
voor de leerkracht die normaal gesproken 30 kinderen in de klas probeert aandacht te geven. Een 
vak apart! 

De pandemie en deze inzichten zorgden voor een extra grote drive om onze missie uit te dragen en 
zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking te laten komen. 

Missie: 
Het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders 
informatie verwerkt en eigen uitdagingen en vaardigheden heeft 

Pijlers: 
HOI IS… 
. een beweging 
. het veranderen van status quo 
. kennis voor iedereen 
. empowering 
. samenwerken 



BEREIKT 
Vanaf 2016, het jaar waarin de HOI Foundation werd opgericht, tot nu, eind 2020, maken we een 
sterke groei in naamsbekendheid door. We zijn een stichting, een goed doel, een beweging die 
verandering gaat brengen in hoe we naar dyslexie kijken. De financiële groei bleef in het jaar van 
de pandemie wat achter. Maar naast een groei in naamsbekendheid is er ook een groei in 
samenwerkingen, bereik, plannen en inzichten. Daar zijn we trots op.  
 
Algemeen 
Altijd op zoek naar dyslectische BN-ers en 
positieve rolmodellen kwam er in 2020  een 
quote van actrice en winnares van Wie is de 
Mol, Sarah Chonis bij. En een mooi interview 
met dyslect en binnenhuis architect Jan des 
Bouvrie, te zien op happydyslectisch.nl in het 
huis van de toekomst. 
Corporate ondernemingen zoals ProRail, 
Vodafone en Alliander sponsorde de Week van 
Dyslexie en droegen onze missie uit tijdens de 
Week van Dyslexie op verschillende manieren. 
Onderwijsinstellingen zoals Regionaal Instituut 
voor Dyslexie, experts zoals oudervereniging Balans, ouders van dyslectische kinderen en 
dyslectische kinderen zelf hebben allemaal ons netwerk weer verder verbreed. 
In 2020 was het digitale thuisonderwijs voor een groot gedeelte van het jaar de norm. We maakten 
met z’n allen massaal de switch naar Zoom, Teams en Google Meet. Zo ook HOI. In maart, april en 
mei gaven we meerdere gratis webinars met daarin aandacht voor de kennis over het brede beeld 
van dyslexie met zijn voordelen en nadelen (Dyslexie 2.0). Na het delen van deze kennis boden we 

veel informatie en tips aan over hoe je je kind het beste kan 
begeleiden. Over verschillende copingstrategieën die 
kinderen kunnen hebben, en over wat stress met je kind doet. 
De webinars zijn bekeken door circa 250 mensen en werden 
beoordeeld als: Zeer herkenbaar, zeer nuttig. Toen de 
deelnemers aantallen achteruit liepen zijn we aanvullend op 
de webinars laagdrempelige video’s gaan maken. De ‘HOI 
weer een tip’ video’s bieden ouders praktische handvatten 
over o.a. onze missie, de kwaliteiten van dyslexie, hoe om te 
gaan met plannen, lezen met plezier,  top-down benadering. 
Bij elkaar ongeveer 1.200 keer bekeken via Facebook.  

 
Happy Dyslectisch CLUB 
Eind 2019 ontstond het idee voor een kort, laagdrempelig lesprogramma voor kinderen die net hun 
dyslexieverklaring hebben ontvangen en voordat zij met hun dyslexiebehandeling starten. De Happy 
Dyslectisch CLUB leert kinderen tussen de 7 en 12 jaar omgaan met hun dyslexie en geeft ze weer 
de motivatie en het zelfvertrouwen om te leren. In een groep van circa 10 kinderen zullen ze 
spelenderwĳs, in drie lessen, ontdekken wat hun sterke kanten zĳn en hoe ze die kunnen inzetten 
op school, thuis en met de dyslexiebegeleiding.  

In 2020 zijn de laatste puntjes op de i gezet voor het lesprogramma Happy Dyslectisch CLUB en 
kon gestart worden met de pilotgroepen. De allereerste pilot startte in februari en moest door de 
lockdown door de Corona pandemie worden onderbroken. In eerste instantie voor drie weken maar 
het bleken drie maanden te worden en hebben we de eerste pilot voor de zomervakantie toch nog 
kunnen afronden.  
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https://happydyslectisch.nl/tool/jan-des-bouvrie-interieurontwerper


Ondertussen gingen wij in gesprek met de programmadirecteur en 
algemeen directeur van het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) om te 
onderzoeken of de CLUB iets voor hen zou kunnen zijn. Er kwamen drie 
vervolg pilot’s uit voort op drie verschillende locaties van het RID. In totaal 
konden we in een nauw tijdslot van een paar maanden dat de scholen 
weer open waren in totaal zes pilots uitvoeren. En 63 kinderen kunnen 
laten deelnemen.   
Om te weten hoe het programma werd ontvangen door de kinderen en 
hun omgeving, hebben we de ouders en kinderen gevraagd om na afloop 
van de pilot CLUBs een korte online vragenlijst in te vullen. De reacties 
waren heel positief en enthousiast.  

 

  

 



Lesprogramma NoticeAbility 
NoticeAbility heeft veel last gehad van de Corona pandemie aangezien het bij elkaar brengen van 
een groep kinderen van verschillende scholen en/of steden  voor 10 weken met alle lockdowns 
lastig was. Het kwam op een laag pitje te staan. Gelukkig kon onze partner PraktijkWijs nog wel 
aan zo’n 20 kinderen het programma aanbieden. 

In het najaar van 2020 zijn HOI begeleider Marijke Schekkerman en wij gaan onderzoeken hoe een 
online programma eruit zou zien. Dean Bragonier, de oprichter van NoticeAbility was tegelijkertijd 
in Amerika het programma aan het ombouwen naar een online variant. Zijn ervaringen deelde hij 
met ons en dat bracht extra versnelling met zich mee. Nu streven we ernaar om begin 2021 een 
online pilotgroep te starten en kijken daar erg naar uit.  

De Week van Dyslexie 2020 
Na het succes van de Dag van Dyslexie 2019 in Circl te Amsterdam, wisten we direct dat we zeker 
nog een event gingen organiseren tijdens de International Week of Dyslexia. Vanwege de pandemie 
zijn we overgegaan op een hele week! Een week lang online sprekers van over de hele wereld.  

Het thema van deze editie van de Week van Dyslexie is, Dyslexie Creëert en Innoveert. Door de 
geschiedenis heen heeft het vermogen van dyslectici om anders te denken hen “Game Changers” 
gemaakt. Van de eerste telefoon tot de iPhone 11 en van het eerste vliegtuig tot toeristische 
ruimtevaart: al deze innovaties komen uit de koker van verschillende dyslectici. En dat is geen 
toeval! O.a. Dr. Maryanne Wolf (UCLA), Dr. Sally Shaywitz (Yale), dyslectische bestseller auteur 
Thomas G. West  en Marc Lammers (oud bondscoach en innovatie coach) hebben gesproken over 
de kracht van ‘het andere brein’, het brede beeld van dyslexie en het verbeteren van het 
zelfvertrouwen. Zie voor het gehele programma: https://weekvandyslexie.nl/sprekers/ 

En ook hier zagen we veel kansen liggen. Mensen hoefde 
niet te reizen om de belangrijke kennis ‘op te halen’, maar 
konden gewoon vanaf hun bank alles volgen op hun eigen 
moment. We kregen voor een klein budget de meest grote 
wetenschappers bereid om tijdens de Week hun kennis te 
delen. En we trokken de aandacht van de pers en veel 
nieuwe organisaties haakte aan op onze week! 

De stichting Dyslexie Fonds steunde ons voor alle out-of-
pocket kosten voor het opzetten van het platform en het 
uitzenden van de opnamen. Wij gingen voor een breder en 
nieuw publiek en hebben dat ook bereikt. We hebben 322 
kaartjes verkocht en inclusief de gesponsorde kaartjes 
hebben in totaal 858 mensen bereikt. Daar zijn we 
apetrots op. 

 

https://weekvandyslexie.nl/sprekers/








Happy Dyslectisch Platform 
Het eerste Nederlandse online platform voor dyslectische kinderen (happydyslectisch.nl en dat 
mag ook fonetisch gespeld worden!) bereikt steeds meer kinderen. Dyslexie begeleiders 
attenderen ouders op de site. Zo noemt Opdidakt de site in haar dyslexieverklaring verslag. Een 
van de grootste dyslexie begeleiders van Nederland! 
Het uitbreiden van de inhoud blijft een belangrijke pijler. Nieuwe videos, nieuwe content, koppelen 
aan Facebook posts. 
Voor 2021 blijven we daar weer verder op doorbouwen.  
  

VOORUITBLIK 
Vol goede moed en met nog steeds veel enthousiasme kijken we uit naar 2021. Het jaar dat HOI 5 
jaar bestaat! En een jaar waarop we trots terugkijken, maar vooral waarin we vooruit kijken om de 
missie nog verder kunnen brengen. 
  
Een aantal belangrijke focusprojecten: 
• zoeken nieuwe bestuursleden 
• uitrollen CLUB 
• brengen van NoticeAbility online 
• meer masterclasses 
• meer samenwerkingen 
• meer Week van Dyslexie 
• meer impact! 

We hebben er zin in! 

CONCLUSIE  
Het was een jaar met grote uitdagingen maar die ook gepaard gingen met kansen. HOI heeft 
ondanks uitstellen van een aantal projecten toch weer stappen gezet. De kansen van de Week van 
Dyslexie online en het bereik wat daarmee is behaald springt er vooral uit. Hier kunnen we mooi 
verder op bouwen in 2021! 


