
LEREN VANUIT JE 
KWALITEITEN 
MOTIVEERT! 

DE KANSEN 
VAN DYSLEXIE



+ veel vooruitgang geboekt 
bekendheid | regelgeving | onderzoek | remedial teaching 

DYSLEXIE 1.0

- nog niet alles is opgelost 
stoornis | hulpeloosheid | plezier leren verloren | schaamte | faalangst | 
onzekerheid



DYSLEXIE 2.0
Complementaire cognitie theorie: 
Om te overleven paste onze voorouders zich niet alleen fysiek aan, maar 
ontwikkelden ze ook verschillende breinen: elkaar aanvullende manieren 
van denken.

Dr. Helen Taylor, 2021 



Dyscalculie
2%

Overige labels
10%

Hoog begaafd
2%

Autisme
3%

Dyslexie
10%

Gemiddeld
70%

ADHD
3%

DYSLEXIE 1.0
Neuro-typische breinen = normaal 
Neuro-divergente breinen = stoornis

N.B. deze % zijn schattingen. Er is altijd veel discussie 
over. We hebben nog nooit de hele bevolking getest!

DYSLEXIE 2.0
Neuro-typische breinen + 
Neuro-divergente breinen =  
normaal & noodzakelijk



bekendheid | regelgeving | onderzoek | remedial teaching | 
psycho-educatie

DYSLEXIE 2.0

& 
geen stoornis, maar gewoon anders | kennis uitdagingen 
en talenten | plezier, durf en motivatie om te leren op eigen 
manier | zelfvertrouwen



Het boek is ook via ons te koop voor €22,-. 
Daarmee steun je onze missie.

VOORDELEN VAN 
DYSLEXIE



VOORDELEN VAN DYSLEXIE
De STER krachten

+ denken in mogelijkheden 
+ verrassende verbanden 
+ out-of-the-box denken

+ big-picture mindset 
+ probleemoplossend 
vermogen 
+ sterk in visualiseren

+ denken in verhalen en 
gebeurtenissen 
+ verbaal heel sterk 
+ veel fantasie 
+ sterk empathisch vermogen 
+ sterk rechtvaardigheidsgevoel

+ denken in 3D 
+ technisch inzicht 
+ ruimtelijk inzicht

 Youtube STER krachten animatie



BELANG VAN 
ZELFVERTROUWEN
Zonder zelfvertrouwen  geen durf en motivatie om te leren  
afhankelijk van anderen/aangeleerde hulpeloosheid   hoge stress 

 negatieve copingstrategieen. 

VS 
Met zelfvertrouwen  durf en motivatie om te leren  op zoek naar 
mogelijkheden/zelfredzaamheid  in balans  positieve 
copingstrategieen.



HOE DAN? leren vanuit je kwaliteiten
Vertel het hele verhaal van dyslexie: 
- Iedereen heeft uitdagingen en kwaliteiten. 
- Dyslectische breinen werken gewoon anders. En dat is maar goed ook. Die hebben we ook nodig! 
- Weet wat je uitdagingen zijn én je kwaliteiten. 
- Pech dat we extra hard moeten trainer om de beste lezer en schrijver te worden. 
- Geluk dat we ook goed zijn in de STER krachten. 
- Gebruik ze en wees er trots op!”

1. Kennis over dyslexie 2.0.

Ga samen op ontdekkingstocht: 
- Welke STER krachten en/of kwaliteiten herken je? 
- Wanneer gebruik je ze?  

• Bij je hobby’s, bijv. voetbal - Middenvelder zet T kracht in/overziet het spel. Aanvoerder zet E kracht 
in/coach op het veld. Spits zet T kracht in/doelgericht. Etc. 
• Op school, bijv. - bedenkt ezelsbruggetjes/T = problemen oplossen en S = goeie ideeën. Etc. 

- Herken STER krachten ook vanuit de uitdagingen. Bijv. ‘in de box denken’ is lastig = S kracht | niet 
tevreden over creatie (knutselen, tekenen etc) = T kracht | kan moeilijk hoofdzaken van bijzaken  
zien = E kracht | draait letters en cijfers om = R kracht. 

2. Focus óók op de andere kant van de neurologische medaille.



HOE DAN? leren vanuit je kwaliteiten
3. Wees nieuwsgierig en praat met je kind.
We vergeten wel eens het kind zelf te vragen wat het nodig heeft om fijn te leren. 
Ga eens rustig zitten en doorloop op alle gebieden (lezen, schrijven, plannen, toetsen etc) wat hij/zij fijn 
zou vinden, wat zou helpen. Of het nu kan of niet. Eerst maar eens die S en T kracht bij je kind aanzetten 
en luisteren. 

Welke hulpmiddelen helpen je kind om te kunnen laten zien wat het kan? 
Het inzetten van hulpmiddelen kan schaamtevol zijn. Wees daar bewust van. Onderzoek samen wat zou 
passen bij de uitdagingen van je kind zodat het kan laten zien wat er in hem/haar zit!

4. Creëer samen met je kind en school de beste leeromgeving 
Motivatie en zelfvertrouwen komen als een kind zich gezien en gehoord voelt. Maar ook als het grip 
ervaart op het leren en het leerproces. Het woord ‘moeten’ is vaak zo beladen geworden voor veel 
dyslectische kinderen. Ga samen met school en je kind in gesprek hoe het ‘grip’ kan krijgen. Dit is voor 
ieder kind anders. De een wil graag zelf bepalen wanneer het wat doet. Of hoeveel het aankan per dag/
week aan taken. Of welke hulpmiddelen wanneer? Of hoe hij of zij een toets wil maken. Grip op eigen 
leren zorgt voor de beste leeromgeving! Focus niet op het resultaat maar op de weg ernaar toe. Hoe voelt 
dat? Zelfredzaamheid is daarin ook een belangrijke voorwaarden…..



Leren vanuit je kwaliteiten

Associatievermogen inzetten 

Eerst einddoel/hele plaatje begrijpen (top-down). Verbanden zien. 
Oplossingen bedenken 

Verhalen bedenken voor feitelijke gegevens (zie uitleg woordjes leren) 

Bekijken van alle kanten, maak het ruimtelijk en visueel in je hoofd. 
Overzichtelijk plannen met bijv. een scrumboard (op happydyslectisch.nl) 



Woordjes leren: 
- Onderzoek of een app zoals WRTS je kan helpen om digitaal Engelse, Duitse en Franse woordjes te 
oefenen. 
- Maak gekke verhaaltjes om een woord te onthouden (voorbeeld Elevator - “Elle strikt haar veter in de 
lift” -> gebruik je S en E kracht (associëren en verhalendenken). Dit kan je voor alles wat je moet 
onthouden gebruiken. Gekke verhaaltjes bedenken! 

Aan-tékeningen maken: 
- Sommige woorden kan je ook tekenen. Dat kan sneller zijn. 
- Aantekeningen mogen spelfouten hebben en hoeven niet netjes te zijn - alleen maar 
  leesbaar voor jezelf 
- Gebruik een marker om je aan-tekeningen overzichtelijk te maken. 

Lezen: 
- Lezen met je ogen gaat niet altijd even snel en kost energie. Gebruik ook lezen met je oren! Bijv. 
luisterboeken op Storytel of via de gratis voorleessoftware van Microsoft (insluitende lezer zit in alle 
programma’s zoals ppt en word). 
- Vreemde talen via Google Translate app. Je kan de app op je telefoon gebruiken als scanner. Een stukje 
tekst wordt direct vertaalt. 
- Op school is ook voorleessoftware toegestaan. Ga in gesprek met je leerkracht/mentor en onderzoek 
samen de mogelijkheden die bij jou passen zodat je kan laten zien wat je kan.

Leren vanuit je kwaliteiten



Schrijven: 
Volg een typecursus (hoef je niet eens de eindtoets te halen, het gaat om blind leren typen). En maak 
gebruik van ‘speech-to-text’ software. 

Leren voor een proefwerk: 
Gebruik al je STER krachten. Onderzoek hoe jij het makkelijkst leert. En vergeet Youtube niet! Daar staan 
heel veel goeie uitleg-filmpjes op. 

TIP: De Dyslexie Sleutels met leerstrategieen die perfect passen bij het dyslectische brein!

Leren vanuit je kwaliteiten

“Ga ontdekken wat je helpt om fijn te leren 
zodat je kan laten zien wat je allemaal kan!”



SITES EN HULPMIDDELEN
Sleutel tot plezier in lezen en schrijven [software, apps, tools] 
> happydyslectisch.nl 
> hoi-foundation.nl 
> dyslexiecentraal.nl 
> dyslexiehulpmiddelen.com 
> balansdigitaal.nl 
> passendlezen.nl (jumboletter boeken) 
> dyslexiefont.nl  
> leerhulpmiddelen.nl 
> dedicon.nl 
> Dyslexie sleutels — Marzenka Rolak 
> Dyslexie 360 — Nel Hofmeester 

http://happydyslectisch.nl
http://hoi-foundation.nl
http://dyslexiecentraal.nl
http://dyslexiehulpmiddelen.com
http://balansdigitaal.nl
http://passendlezen.nl
http://dyslexiefont.nl
http://leerhulpmiddelen.nl
http://dedicon.nl


WAT DOET
KINDEREN OUDERS 

ONDERWIJS 
EXPERTS

DYSLECTICI 
BUSINESS 
OMGEVING

FESTIVAL OUDERAVOND

MASTERCLASS

TRAIN-DE-TRAINER

Missie: van dyslexie 1.0 naar dyslexie 2.0 
Waarom: empoweren en potentieel beter benutten 
Voor wie: hele dyslexic journey - alle dyslectici

POTKAST

WORKSHOPS

Nog vragen?
info@hoi-foundation.nl


