
 

Belangrijke informatie over  
Toetsen en interventies bij dyslexie in het voortgezet onderwijs   

 
Inleiding 
Het boek Toetsen en interventie bij dyslexie in het voortgezet onderwijs is in 2008 gemaakt vanwege 
het verschijnen van nieuwe leestoetsen voor het voortgezet onderwijs (vo) en nieuwe 
interventieprogramma´s voor het begeleiden van leerlingen met dyslexie. Momenteel wordt deze 
publicatie volledig herzien. De huidige inhoud is verouderd. Begin 2018 is de herziene publicatie, die 
aansluit bij recente inzichten, te verkrijgen. Werkt u met de publicatie uit 2008? In dit document 
staat beschreven welke informatie niet meer actueel is en, indien mogelijk, waar u de actuele 
informatie elders kunt vinden. 
 
Toetsoverzicht en verantwoording 
De hoofdstukken 2 en 3 beschrijven geschikte lees- en spellingtoetsen voor het vo, inclusief een 
verantwoording. Er zijn sinds de totstandkoming van deze hoofdstukken weinig nieuwe toetsen met 
een normering voor het vo ontwikkeld. De toetsoverzichten in deze hoofdstukken zijn nog altijd 
actueel. Wel verdient het aanbeveling om, indien mogelijk, uit deze toetsoverzichten de nieuwere 
toetsen en de toetsen met een actuele normering voor het vo te selecteren en gebruiken.  
 
Op bladzijde 16 wordt verwezen naar de website www.taalonderwijs.nl/dyslexie. Deze website 
bestaat niet meer. Voor inhoudelijke informatie over dyslexie verwijzen wij u naar 
www.expertisecentrumnederlands.nl/dyslexie en naar www.masterplandyslexie.nl.  
 
Interventies en begeleidingsprogramma´s 
Hoofdstuk 4 beschrijft een aantal interventies voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Op 
verschillende plaatsen in dit hoofdstuk wordt verwezen naar het Protocol Dyslexie voortgezet 
onderwijs en de bijbehorende vakkaternen. Sinds 2013 is er een nieuwe versie van het Protocol 
Dyslexie voortgezet onderwijs (Henneman, Bekebrede, Cox & de Krosse, 2013) en hierin zijn de 
vakkaternen geïntegreerd. De afzonderlijke vakkaternen bestaan niet meer. Meer informatie over dit 
nieuwe protocol is te vinden op www.masterplandyslexie.nl.   
 
Hoofdstuk 4 biedt specifieke informatie over het Interventieprogramma Nederlands en Engels, 
ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands. Deze interventieprogramma´s worden inmiddels 
niet meer verkocht, maar de programma´s zijn gratis te downloaden via 
http://www.expertisecentrumnederlands.nl/soorten-onderwijs/vo/. Deze interventieprogramma´s 
zijn niet meer volledig actueel, maar bevatten nog wel bewezen effectieve methodieken die, 
aangevuld met actuele boeken en teksten, goed bruikbaar zijn binnen het vo. Voorbeelden van 
effectieve methodieken zijn de leesvloeiendheidstraining door middel van herhaald (voor)lezen, het 
toepassen van lees-, spelling- en schrijfstrategieën, de inzet van compenserende software en de 
oplossingsgerichte gespreksvoering.  
 
Tabel 4.1 en 4.2 (vanaf blz 61) geven een overzicht van andere beschikbare 
begeleidingsprogramma´s. Het overgrote deel van deze programma´s is nog altijd beschikbaar. Een 
aantal van deze programma´s blijkt inmiddels niet meer leverbaar of beschikbaar. Dit geldt voor de 
programma´s Remedioon Nederlands, Engels, Duits en Frans (CPS) en Strategisch Spellen (Kleijnen, 



 

Tak, Erkens, Smeets, & van Berkel, 1994). De lessenserie bij het boek Begrijpend lezen door 
rolwisselend leren (Van IJzendoorn, 1998) staat niet meer online.  
 
Momenteel brengt het Expertisecentrum Nederlands in kaart welke nieuwe, effectieve interventies 
en begeleidingsprogramma´s er beschikbaar zijn gekomen voor het vo. Zo heeft Muiswerk het 
begeleidingsprogramma uitgebreid met schrijfvaardigheid en formuleren. En CPS heeft de afgelopen 
jaren enkele methodieken beschreven in publicaties als Beter lezen, beter leren (2012) en Teksten in 
de maak: leerlingen begeleiden bij het schrijven (2012).  
 
Praktijkonderzoek 
In hoofdstuk 5 worden resultaten van praktijkonderzoek naar de interventieprogramma’s Nederlands 
en Engels beschreven. Inmiddels heeft er grootschaliger onderzoek plaatsgevonden naar deze 
interventieprogramma’s (Teunissen, de Krosse, van de Ven & Scharten, 2013/2014). Deze 
interventieprogramma’s hebben een positief effect op het woord- en tekstlezen, met name in het 
Praktijkonderwijs en vmbo (in iets mindere mate bij havo en vwo). De afgelopen jaren is veel 
onderzoek gedaan naar de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het vo (zie bijvoorbeeld De 
Milliano, 2013) en naar effectieve methodieken om de lees- en schrijfvaardigheid van vo-leerlingen 
te verbeteren (zie bijvoorbeeld Van Steensel, Oostdam & van Gelderen, 2016). We lichten een tipje 
van de sluier op. De Milliano (2013) toont aan dat de lees- en schrijfvaardigheid van vmbo-leerlingen 
zich in de eerste drie leerjaren ontwikkelt. Zij beveelt aan om deze ontwikkeling te stimuleren door in 
het onderwijs gebruik te maken van interactieve werkvormen, aandacht voor meta-cognitieve  
kennis en vaardigheden (praten en denken over taal) en samenwerking tussen de vakken ten aanzien 
van het gericht werken aan taalvaardigheid. Van Steensel, Oostdam en Van Gelderen (2016) hebben 
een groot aantal internationale onderzoeken naar interventies gericht op lees- en schrijfvaardigheid 
vergeleken. Zij kwamen tot de conclusie dat interventies het meest effectief zijn in het verbeteren 
van leesmotivatie en leesvaardigheid als ze een theoretische basis hebben, aandacht besteden aan 
redenen om te lezen en het nut van lezen, inspelen op de interesse en de behoefte van leerlingen 
aan autonomie en doelgericht werken (doelen stellen gericht op leesvaardigheid).  
 
Herziening boek Toetsen en interventies bij dyslexie in het voortgezet onderwijs 
Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelt momenteel een herziene versie van het boek Toetsen 
en interventies bij dyslexie in het vo. Hierin zullen de nieuwste inzichten vanuit wetenschappelijk en 
praktijkgericht onderzoek op het gebied van begeleidingsprincipes beschreven worden. Tevens zal 
een overzicht gegeven worden van geschikte en onderbouwde interventies en 
begeleidingsprogramma´s voor het vo die op dit moment beschikbaar zijn. Tot slot geeft de herziene 
versie inzicht in op welke manier de toetsen en interventies kunnen ondersteunen bij het bieden van 
Passend Onderwijs binnen de school.  De herziene publicatie is vanaf begin 2018 beschikbaar en is nu 
alvast te bestellen via webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl.  
 
 
 
 

 
 


