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Dyslekeys: psycho-educatie
en leerstrategieën voor leer
lingen met dyslexie in het vo
De afgelopen jaren heeft Marzenka Rolak samen met leerlingen en docenten van de Theater havo-vwo, het
Fioretti College Hillegom, het Teylingen College KTS en het Hyperion Lyceum met plezier en vanuit een passie
voor het vak, lessen ontwikkeld om leerlingen beter om te leren gaan met hun dyslexie en handiger te laten
leren. De zes lessen zijn gegeven, geëvalueerd en bijgesteld en vormen tezamen Dyslekeys. Dit artikel beschrijft
de achtergrond en opzet van de lessen, het werken met Dyslekeys in de praktijk en de toekomst van de lessen.

Aanleiding voor het ontwikkelen
van Dyslekeys

Dyslekeys is ontwikkeld om de zelfredzaamheid van
leerlingen met dyslexie in het onderwijs te vergroten.

De scholen die mee hebben gedaan aan de pilot zien en

Naast psycho-educatie besteedt Dyslekeys aandacht aan

ervaren dat het verschaffen van faciliteiten niet altijd

en oefent met verschillende leer- en geheugenstrategieën.

voldoende is om leerlingen met dyslexie succesvol door hun

Voor psycho-educatie bestaat al wel materiaal voor het

schoolperiode heen te loodsen.

voortgezet onderwijs, maar niet in samenhang met het

Leerlingen met dyslexie krijgen bij de overgang naar

oefenen van leer- en geheugenstrategieën.

het voortgezet onderwijs met nieuwe uitdagingen te

In de lessen krijgen de leerlingen diverse praktische denk-

maken. Zo moeten ze in de brugklas de schrijfwijze en

en leertools aangereikt waardoor ze zelf ontdekken wat

betekenis van Engelse, Franse en soms ook al Spaanse

dyslexie voor hen betekent en welke tools voor hen werken.

en Duitse woorden onthouden. Grammatica moet niet

Door dyslexie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken

alleen onthouden worden, maar ook toegepast worden

leren de leerlingen hun leeruitdagingen beter begrijpen.

in zinnen. Verder neemt de hoeveelheid huiswerk en

Daarnaast leren ze wat hun sterke kanten zijn en hoe ze die

daarmee ook het leeswerk ten opzichte van de basisschool

kunnen inzetten bij het leren.

toe. Doorgaans krijgen leerlingen met dyslexie extra tijd
of voorbereidingstijd nodig. Dat betekent dat leerlingen

Inhoud en achtergrond van
de lessen

die langzaam lezen, efficiënter met de beschikbare tijd om

Dyslekeys bestaat uit zes bijeenkomsten van twee lesuren

moeten gaan dan leerlingen zonder dyslexie. Als leerlingen

met de volgende thema’s:

in de brugklas al leren wat dyslexie voor hen betekent

• Psycho-educatie.

bij toetsen, maar zij hebben ook extra verwerkings- en/

en welke leerstrategieën zij kunnen gebruiken kan dat
teleurstellingen voorkomen.

• Bijeenkomst 1: Dyslexie en (leren vanuit) je
sterke kanten.
• Bijeenkomst 2: Omgaan met dyslexie.
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• Leerstrategieën.

Over de auteur

• Bijeenkomst 3: Trechterlezen.
• Bijeenkomst 4: Leren en onthouden vanuit je
sterke kanten.
• Bijeenkomst 5: Leren en onthouden vanuit je sterke
kanten (vervolg).
• Het maken van toetsen zonder stress (bijeenkomst 6).
De ontwikkeling van het materiaal is geïnspireerd op het
programma Succes and dyslexia (Firth e.a., 2013) en op de
Leerroutes dyslexie (Hofmeester, 2014). De opbouw van de
lessen is gebaseerd op het herkaderingsmodel van Gerber
(1996). Om succesvol te zijn met dyslexie moet een leerling/
student vier stadia doorlopen. Het eerste is erkenning door
de omgeving en de leerling zelf. Het is belangrijk dat de
beperkingen die een leerling als gevolg van dyslexie ondervindt door ouders en docenten serieus genomen worden.
Het volgende stadium is begrijpen. Voor een leerling met
dyslexie is het belangrijk om te begrijpen waar bepaalde
uitdagingen die hij of zij tegen komt in het onderwijs
vandaan komen en hoe deze wel of niet samen hangen
met dyslexie. Begrip maakt dat leerlingen problemen
kunnen zien als uitdagingen en deze makkelijker kunnen
accepteren. Acceptatie is niet mogelijk zonder erkenning
en begrip. Pas als een proces van acceptatie heeft plaatsgevonden staan leerlingen over het algemeen open voor
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hebben, start ze in 2008 met haar eigen
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werkt ze met leerlingen uit het basis en voortgezet
onderwijs en met (jong)volwassenen. Zij begeleidt
scholen bij het opzetten en implementeren van dyslexiebeleid, ze geeft voorlichting en cursussen en verzorgt
lessen voor leerlingen en studenten met dyslexie op het
voortgezet onderwijs, HBO en WO. Als bestuurslid van
de Stichting Dyslexie Nederland was ze in 2016
betrokken bij het schrijven van de brochure: Dyslexie
diagnostiek en behandeling. Vanaf 2017 is ze verbonden
aan de Tilburg University voor haar promotieonderzoek
naar het realiseren van waardevolle doelen door
studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Vanaf
2018 is zij mede auteur van de vakinhoudelijke richtlijn
‘Dyslexie’ (OCW/VWS-project) en werkt zij als stuurgroeplid mee aan het ‘Stimulerings-programma dyslexie’
(OCW-project). Vanaf komend schooljaar richt zij zich
uitsluitend op het geven van scholing en cursussen
rondom leren en studeren met dyslexie, de twee landelijke projecten en haar promotieonderzoek. Na twintig
jaar neemt ze afscheid van het diagnostiek en
behandelwerk.
m.rolak@dyslexiecentrumrotterdam.nl

verandering en kan er actie ondernomen worden.
In de eerste les krijgen alle leerlingen een sleutel. Aan het

vullen ze voor elkaar een kwaliteitenformulier in dat ze in

eind van iedere les krijgen de leerlingen een

kleine groepjes met elkaar bespreken. Vervolgens koppelen

sleutellabel waar ze het belangrijkste van die les

we hun ervaringen aan theorie over sterke kanten van

voor zichzelf opschrijven. Dit label hangen ze aan

mensen met dyslexie. Voor veel leerlingen is het fijn om

hun sleutel. Vervolgens maken ze thuis een

met een positieve insteek te beginnen. Ze ervaren ook dat

verwerkingsopdracht: “de huissleutel”. Dit is een

de manier waarop ze naar hun dyslexie kijken bepalend is

opdracht in hun werkboek. De opdracht kan tot

voor hoe ze zich erover voelen.

nieuwe inzichten leiden die weer op een volgend

We bespreken verschillende

label verwerkt kunnen worden. Aan het eind van de

brillen) (theorieën) waar mee ze

lessenserie hebben ze allemaal een sleutel met het belang-

naar hun dyslexie kunnen kijken.

rijkste dat ze geleerd hebben tijdens de lessen; hun eigen

Zo is de de zwarte bril de

leersleutel.

‘probleembril’ (medisch model),

De eerste twee lessen staan in het teken van erkenning,

de oranje bril de ‘gevolgen en
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begrip en acceptatie;

mee omgaan bril’ (bio-psycho

de psycho-educatie.

sociaal model), de blauwe bril de

Leerlingen leren in les

‘omgevingsbril’ (sociale model)

één met verschillende

en groene bril de ‘kwaliteitenbril’

opdrachten wat hun

(positieve psychologie). In

sterke kanten zijn

hun eigen dyslexieverklaring

volgens anderen en

verwerken ze die verschillende

volgens zichzelf. Zo

brillen of visies op hun dyslexie.
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Zo schrijft een vwo-leerling bij haar zwarte bril: “Lezen,

lees-/ leervragen op te

spellen en rekenen gaan gewoon heeeeel langzaam. De

stellen. Voor de vmbo-

talen gaan heel moeilijk vooral Frans en Spaans.” Bij de

leerlingen staan deze

oranje bril schrijft ze: “Vooral niet opgeven. Ik werk heel

vaak al in de leergang.

hard, vooral mijn huiswerk.” Over de omgeving (blauwe bril)

Voor havo/

geeft ze aan dat: “Mensen er begrip voor moeten hebben

vwo-leerlingen is dat

dat het leren lastiger is. Meer tijd krijgen voor een toets.

niet altijd het geval. Ze

Voorlezen helpt ook. Als ik een toets digitaal mag maken,

leren dan vragen te

gaat het makkelijker. Vooral geen medelijden tonen, daar

maken van leerdoelen of

heb ik een hekel aan!” Over haar kwaliteiten (groene bril)

van titels. Havo/

schrijft ze: “Ik ben goed in creatieve dingen zoals muziek

vwo-leerlingen leren ook

en beeldende vorming, maar ook in lyfestyle informatics

het onderscheid tussen

en gym. En ik ben goed in mensen aan het lachen krijgen.

reproductie-, toepassing-

Ik kan ook goed presenteren (al vindt ik dat soms wel een

en inzichtvragen (RTTI).

beetje eng).”

Bij vmbo-leerlingen wordt dit onderscheid niet gemaakt.

Les twee staat in het teken van omgaan met dyslexie

We bespreken met alle leerlingen klassikaal hoe je een

(coping). Leerlingen wisselen in kleine groepjes studietips

vraag maakt en we oefenen met het bedenken van vragen.

met elkaar uit, presenteren die aan elkaar. Ze vullen ook een

Het bedenken van vragen is voor sommige leerlingen al

lijst in over hoe ze nu leren en welke helpende en niet

een uitdaging. Met de vragen in hun achterhoofd gaan ze

helpende strategieën ze gebruiken (copingprofiel). Zo zijn

een stukje lezen. Bij de vmbo-basis en kader leerlingen

niet helpende strategieën: je zorgen maken en uitstellen.

worden de stukjes tekst voorgelezen. Er kan ook gebruik

Voorbeelden van helpende strategieën zijn: extra tijd

gemaakt worden van gesproken lesboeken (bijvoorbeeld via

ergens aan besteden, om hulp vragen en het positief

de Lexapp of via een tekst-naar-spraakprogramma). Deze

bekijken. In deze les wordt gebruik gemaakt van het vereen-

hulpmiddelen worden wel besproken en leerlingen wisselen

voudigde cognitieve

hier ervaringen over uit, maar deze hulpmiddelen worden

model om de relatie

niet uitgebreid uitgetest in de lessen. De antwoorden op de

tussen gedachten,

leesvragen vatten ze samen in een mindmap.

gevoelens en gedrag
te verduidelijken. We
bespreken
verschillende
voorbeelden en ze
schrijven hun eigen belemmerende gedachten op bij het
leren, die maken dat ze willen stoppen. Zo schrijft een
vmbo-basis-leerling dat hij de volgende belemmerende
gedachten heeft bij het leren: “Het lukt me niet, het is te
moeilijk, heb geen zin, heb iets beters te doen.” Ze schrijven
ook de gedachten op die helpen om het leren weer op te
pakken of om door te zetten. Dezelfde leerling schrijft dat
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de volgende gedachten hem kunnen helpen: “Ik begin

In de lessen vier en vijf leren leerlingen leren en onthouden

gewoon, het gaat lukken, ik wil het kunnen, ik doe het

vanuit hun sterke kanten. Les vier besteedt aandacht aan de

anders.” Aan het eind van les twee stellen de leerlingen een

werking van het geheugen, het uitproberen van verschil-

leerdoel op en maken ze een eerste aanzet voor de aanpak

lende geheugentechnieken en het leren van woordjes.

voor het bereiken van hun leerdoel.

Leerlingen leren gebruik te maken van de overhoorprogram-

Les drie, vier en vijf staan in het teken van leerstrategieën.

ma’s WRTS en/of Quizlet. Voor beide overhoorprogramma’s

In les drie leren ze op een andere manier studerend lezen;

zijn stappenplannen ontwikkeld, die de ze uitproberen in de

een manier die we ‘trechter lezen’ hebben genoemd. In

lessen. Op één van de pilotscholen zijn de stappenplannen

plaats van te beginnen met alles te lezen, leren ze eerst

ook uitgelegd door de moderne vreemde talen docenten in
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de reguliere lessen. Op de woorden die leerlingen moeilijk
vinden, passen we geheugentechnieken toe. De geheugenopdrachten zijn vooral gericht op het leren gebruiken van
visuele en verhalende of contextgerichte
geheugenstrategieën). Er wordt getekend, gekleurd en er
worden verhalen en ezelsbruggetjes bedacht. In les vijf
leren ze hoe ze de grammatica van Engels en/of Frans
kunnen leren. Er zijn oefeningen voor het onthouden van

zinnen, het onthouden en toepassen van grammatica (we
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het onthouden en toepassen van werkwoordspelling (we

Evaluatie en implementatie van
de lessen

oefenen met de present simple en de present continuous)

Uit de evaluatie komt naar voren dat leerlingen een breder

en met het onthouden van onregelmatige werkwoorden.

beeld hebben gekregen van dyslexie, beter weten hoe ze

Zo leren ze verschillen met het Nederlands aan te geven

met hun dyslexie kunnen omgaan en weten welke hulp-

met kleur, om ook kleur te gebruiken om zinnen of

middelen of strategieën ze daarvoor kunnen inzetten.

werkwoorden met dezelfde opbouw of structuur te

Voorbeelden van wat leerlingen zeggen zijn:

clusteren. Er kan ook gekozen worden voor vergelijkbare

“Ik heb meer geleerd over hoe dyslexie in elkaar zit.”

oefeningen met Frans.

“Ik vond het fijn dat je eerst je kwaliteit gaat behan-

De laatste les over het maken van toetsen zonder stress

delen, dat het zeker niet negatief is. Dat we verschillende

is ontwikkeld omdat uit de eerste pilotronde naar voren

manieren hebben geleerd en hebben kunnen ervaren.”

kwam dat bijna alle leerlingen aangaven in mindere of

“Ik weet nu hoe ik negatieve gedachten kan afremmen en

meerdere mate stress te ervaren bij toetsen. In deze les

meer vooruit plannen.”

komt het cognitieve model dat in les twee gebruikt is

“Ik vond het fijn om mensen te leren kennen die dezelfde

opnieuw aan bod en leren ze hoe faalangst ontstaat en hoe

problemen hebben en ik snap nu Quizlet beter.”

gedachten van invloed kunnen zijn op het in stand houden

“De mindmap kan me helpen, duidelijkheid met kleurtjes.”

oefenen bijvoorbeeld met het vragend maken van zinnen),

“Ik had dit ook graag op de basisschool gehad, dan had ik
me minder alleen gevoeld of dom.”
Qua leerstrategieën komt uit de evaluatie naar voren dat
leerlingen steun hebben aan kleur en symbolen bij het
onthouden van informatie, maar dat dit niet per se hoeft
in de vorm van een mindmap. Ze geven aan dat ze na de
lessen weten hoe ze een mindmap moeten maken maar
zijn minder geneigd om deze tool ook daadwerkelijk te
hiervan. Daarnaast leren ze strategieën voor de aanpak van

gaan gebruiken. In de bijstelling zijn daarom voor de vmbo-

toetsen zoals het starten met de vragen die je weet, het

leerlingen basismindmaps gemaakt die de leerlingen verder

markeren van sleutelwoorden in vragen en het formuleren

konden invullen en een aantal voorbeelden toegevoegd

van antwoorden op vragen. De les wordt afgesloten met

voor alle leerlingen die duidelijk maken hoe mindmaps

het bespreken van de leersleutels in groepjes. Het belang-

helpend kunnen zijn. Verder bleek dat één les over het

rijkste dat ze geleerd hebben, presenteren ze aan elkaar.

trechterlezen en één les over het leren van grammatica
voor de vmbo-leerlingen te weinig was. Er zullen daarom
voor de vmbo-leerlingen twee extra lessen over deze
thema’s toegevoegd worden. Een ander opvallend resultaat is dat met name de vmbo-basis en kader-leerlingen
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op sociaal emotioneel gebied profiteren van de lessen. Zij

als bij de ouders. Dat geeft weer input voor het bijstellen

geven, meer dan de havo/vwo-leerlingen, aan dat ze meer

van de lessen.

zelfvertrouwen hebben gekregen door het volgen van de

• De voorkeur gaat uit naar het geven van de lessen in de

lessen. Het aangepaste materiaal zal komend schooljaar

ochtend. De ervaring leert dan een blokuur intensief is.

opnieuw geëvalueerd worden.
Om tot een goede implementatie van de lessen te komen is
het volgende van belang:
• De schoolleiding keurt het uitvoeren van de lessen goed
en onderschrijft het belang van de lessen. Op twee pilot
scholen is voorafgaand aan de lessen een presentatie
gegeven aan leden van het managementteam.
• Het trainen van docenten om de lessen te geven. Zij
kunnen vervolgens andere docenten informeren en de
inhoud van de lessen op de agenda zetten van sectieoverleggen. Hoe meer docenten aandacht besteden aan
de strategieën die behandeld zijn in de lessen, hoe beter
ze verankerd worden. Dit is zeker voor de vmbo-leerlingen
van belang. Op één van de pilotscholen heeft een train de
trainer-scholing plaatsgevonden en daar merkte je al een

Toekomst

duidelijke transfer naar de reguliere lessen.

De komende periode zal het aangepaste materiaal in een

• Lessen opnemen in het rooster en docenten die de lessen
gaan geven hier voor vrij roosteren.
• Twee extra lessen voor vmbo-basis en kader-leerlingen

laatste pilot uitgeprobeerd en bijgesteld worden. Het
doel is dat het materiaal door zoveel mogelijk leerlingen
en docenten, remedial teachers en/of ouders gebruikt

over leerstrategieën. Door de docenten van één van

kan gaan worden. SWP uitgeverij zal Dyslekeys uitgeven

de pilotscholen is aanvullend materiaal gemaakt. In

in de vorm van een werkboek en begeleidershandleiding.

de periode dat de lessen over leerstrategieën gegeven

Materiaal dat tijdens de pilot gebruikt is zoals Powerpoints

worden is afstemming met de talendocenten belangrijk.

van de lessen en voorbeelden van e-mails voor ouders en

Het trechterlezen, de stappenplannen voor het leren van

teamleden, zal digitaal beschikbaar gesteld worden. Het

woordjes en het leren van grammatica kan ook in de regu-

materiaal zal vanaf volgend jaar beschikbaar zijn. Scholen

liere lessen aan bod komen.

die zich nog willen aanmelden als pilotschool, kunnen

• In het verlengde hiervan is het beter om de groepen met

contact opnemen met de auteur.

vmbo-basis kader-leerlingen rond de zes leerlingen te
houden. Voor havo/vwo-leerlingen kan er gewerkt worden
met groepen tot twaalf leerlingen.

Met name de vmbo-basis en kader-leerlingen
profiteren van de lessen. Zij geven aan dat ze
meer zelfvertrouwen hebben gekregen door
het volgen van de lessen.
• Ouders en het docententeam informeren over de start en
inhoud van de lessen. Dat kan eenmalig aan het begin. Bij
ouders kan er ook voor gekozen worden om ze na iedere
les te informeren over de inhoud van de lessen en om
achtergrondinformatie mee te sturen. Aan het eind van de
lessen vindt er zowel een evaluatie bij de leerlingen plaats
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