
Lekker met een boek in een hoek 

(bijdrage van http://www.aangepastlezen.nl/home) 

In deze periode in het schooljaar is er binnen de lessen 

Nederlands in het Voortgezet Onderwijs en bij taal in het 

Primair Onderwijs weer aandacht voor het lezen van 

(jeugd)literatuur. Het leesseizoen breekt aan: lekker met 

een boekje in een hoekje! Maar geldt dat ook voor jongeren 

met dyslexie? 

Leesmotivatie 

Er zijn jongeren met dyslexie die met plezier boeken lezen: het beeld dat alle dyslectici een 

hekel hebben aan lezen klopt niet. Deze jongens en meiden hebben een manier gevonden om 

dezelfde boeken te lezen als hun leeftijdsgenoten of zij hebben zoveel doorzettingsvermogen 

dat zij bereid zijn om veel tijd te stoppen in het lezen van een boek. Andere jongeren proberen 

het lezen van fictie zoveel mogelijk te vermijden: doordat het lezen niet goed genoeg is 

geautomatiseerd, kost het veel tijd en moeite om te lezen en kunnen zij zich niet goed genoeg 

concentreren op de inhoud. Daardoor komt de lezer niet lekker in het verhaal en is het lastig 

om gemotiveerd te blijven. 

Taalontwikkeling 

Dat is erg jammer omdat deze jongeren op dit gebied niet mee kunnen praten over populaire 

boeken en omdat lezen een belangrijk deel van de taalontwikkeling vormt. Door te lezen 

vergroten jongeren hun woordenschat en hun kennis van de wereld. Deze beide aspecten zijn 

essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Het zou dus erg prettig zijn wanneer leerlingen 

met dyslexie toch gemotiveerd blijven om te lezen. Zij kunnen door een grote woordenschat 

en een goede kennis van de wereld compensatie vinden voor bepaalde taalvaardigheden 

waarmee ze moeite hebben, zoals spelling bijvoorbeeld. Bovendien moeten leerlingen 

(jeugd)literatuur lezen, dat is opgenomen in dekerndoelen en eindtermen van het voortgezet 

onderwijs. 

Lezen met audio-ondersteuning 

Om leerlingen met dyslexie in staat te stellen deze doelen te behalen maar vooral ook om 

leesplezier tot stand te brengen, is het goed om te kijken naar mogelijke ondersteuning hierbij. 

Het is bekend dat lezen met audio-ondersteuning deze leerlingen helpt om zich beter te 

http://www.leesplan.nl/achtergronden/doelen/leesmotivatie


kunnen concentreren op de inhoud en minder vermoeid te raken tijdens het lezen. Een ander 

positief effect van lezen met audio-ondersteuning is dat het technisch lezen (hardop lezen) 

vooruitgaat: door steeds het goede voorbeeld te horen, komt er een beter klank-

tekenkoppeling tot stand. 

Aangepast Lezen 

De diensten van Aangepast Lezen zijn toegankelijk voor leerlingen met dyslexie of een 

andere leesbeperking. Aangepast Lezen is een gratis voorziening van de Openbare 

Bibliotheken. Op de website van Aangepast Lezen (www.aangepastlezen.nl) kun je het 

inschrijfformulier vinden en lezen wat je verder moet doen om je kind` of leerling met audio-

ondersteuning jeugd(boeken) te laten lezen. Dat luisterlezen kan op verschillende manieren 

maar het is altijd nodig dat het papieren boek ook beschikbaar is. Juist de afwisseling tussen 

zelf lezen, voorgelezen worden en luisterlezen zorgt voor leesmotivatie. 

De collectie 

Er zijn ruim 65.000 titels beschikbaar via Aangepast Lezen. De collectie jeugdboeken voor 13 

jaar en ouder bijvoorbeeld, bestaat uit enkele duizenden titels. Leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs zullen zeker in staat zijn om genoeg titels te vinden voor het zogenaamde ‘lezen 

voor de lijst’. Deze titels zijn opgenomen in de deelcollectie volwassenliteratuur. Ook het 

lezen voor de moderne vreemde talen (Frans, Duits en Engels) kan via luisterlezen. 

Luisteren naar gesproken boeken 

Het luisteren naar gesproken boeken van Aangepast Lezen kan op verschillende manieren: 

1. Het gesproken boek wordt als stream besteld en de lezer kan online het boek beluisteren. 

Hiervoor is alleen een pc of een laptop nodig. 

2. Het gesproken boek wordt besteld in de vorm van een DAISY-cd en kan beluisterd worden 

met behulp van een DAISY-speler. In deze nieuwsbrief is een artikel beschikbaar met meer 

informatie over DAISY-spelers (hardware en software). 

3. Voor lezers met een iPhone, iPod of iPad is de app ‘Daisylezer’ beschikbaar in de Appstore 

van Apple. Door deze app kan de inhoud van je boekenplank bij Aangepast Lezen beluisterd 

worden via telefoon, iPod of tablet. 

Kortom: voor jongeren, hun ouders en begeleiders vanuit de scholen is het zeker de moeite 

waard om meer te weten te komen over de diensten van Aangepast Lezen. Veel lees- en 

luisterplezier! 
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