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DYSLEXIE: STOORNIS 
OF INTELLIGENTIE! 
FAALANGST EN 
 PRESTATIEDRANG 
OMZETTEN IN SUCCES
S. VERHOEVEN EN G. BOERSEN, 
 GARANT, 2012, €34,90, 405 PAGINA’S, 
ISBN 978-90-8575-049-9 

In dit boek beschrijven de auteurs dyslexie 
niet als een stoornis maar als een andere 
manier van denken, waardoor men een ba-
sis kan vormen tot het hebben van succes 
en tot het ontwikkelen van een eigen ma-
nier van werken bij een studie of tijdens 
werk. Deze manier van denken noemen zij 
conceptueel denken. Deze eigen manier 
van werken maakt het mogelijk om sneller 
te lezen, beter te schrijven, duidelijker te 
communiceren en een brug te slaan tussen 
conceptuele denkers en lijndenkers. 

Het boek gaat uit van drie peilers, allereerst 
inzicht in dyslexie en inzicht in faalangst. Deze 
peilers geven mogelijkheden om anders naar 
dyslexie te kijken en om een zelfbeeld op te 
bouwen dat niet is gebaseerd op het hebben 
van een stoornis, maar op het hebben van 
kwaliteiten en zwakke punten. De derde pei-
ler van het boek is dat het handvatten biedt 
om meer in balans te komen en je werk ef-
fectiever te kunnen uitvoeren. 
De inhoud van het boek gaat over wat dys-
lexie is en wat faalangst is, met name wat de 
oorzaken daarvan zijn. De auteurs beschrij-
ven dat de vermindering van de faalangst 
zorgt voor een verlichting van dyslexie. Dit 
komt door een andere kijk op dyslexie te 
ontwikkelen, waardoor dyslexie beter wordt 
geaccepteerd en een positiever zelfbeeld 

kan worden opgebouwd. Dit positieve zelf-
beeld geeft meer ruimte en vrijheid in het 
leven en is een goed fundament voor het 
hebben van succes. 

Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken 
waarin wordt beschreven hoe de aanpak kan 
leiden tot een betere acceptatie, verminde-
ring van faalangst en een positiever zelf-
beeld. Volgens de auteurs is het van essenti-
eel belang om te begrijpen op welke wijze 
een dyslecticus tot informatieverwerking 
komt en welke strategieën daarbij zijn aan-
geleerd. Hierna wordt bepaald welke strate-
gieën kunnen blijven en welke beter kunnen 
worden vervangen door effi ciëntere strate-
gieën. Daarnaast is het van belang dat de 
weerstand en angsten worden weggeno-
men, zodat het mogelijk wordt om de nieuwe 
technieken zich eigen te maken. 
Een toevoeging bij dit boek is dat het via een 
pdf fi le beschikbaar is en met voorleessoft-
ware kan worden beluisterd. 

Manon van der List, logopedist, 
orthopedagoog 

KOPIEERBLADEN 
WOORDENKENNIS! EN 
VOORZETSELS 

K2-PUBLISHER, 2011, WOORDEN-
KENNIS! ‘IN DE TUIN’ EN ‘IN HUIS’ EN 
VOORZETSELS 1 EN 2, €13,90 PER 
BOEKJE EN TE BESTELLEN VIA 
WWW.K2-PUBLISHER.NL

De Woordenkennis! en Voorzetsels kopieer-
bladen zijn handige werkbladen, bedoeld om 
de taalontwikkeling van het kind te stimuleren.
Bij de Woordenkennis! kopieerbladen ‘In 
huis’ en ‘In de tuin’ wordt onderscheid ge-
maakt tussen zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. 
De woorden kunnen zowel actief als passief 
worden geoefend en kunnen ook op zinsni-
veau worden aangeleerd. 

De bladen zijn geschikt voor kinderen vanaf 
groep 4, maar kunnen naar mijn mening ook 
worden ingezet bij kinderen uit lagere groepen. 
De eerste achttien pagina’s bestaan uit zwart/
wit afbeeldingen, twaalf per pagina, die met 
het kind kunnen worden geoefend. Elke pagi-

na met afbeeldingen zit dubbel in het kopieer-
boek: één keer met het woord onder de af-
beelding gedrukt en een keer zonder woorden. 
Dit geeft het kind de mogelijkheid om zelf de 
woorden te lezen of erbij te schrijven. De ove-
rige pagina’s uit het boek zijn uitdagende 
werkbladen waarin de voorgaande woorden 
zijn verwerkt en kunnen ter controle of als be-
loningsspelletje worden ingezet (denk aan bijv. 
een memo- of dobbelsteenspel). De geleerde 
woorden kunnen bij deze werkbladen dan ook 
op zinsniveau worden geoefend.
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn te-
vens te gebruiken om de zinsontwikkeling te 
stimuleren, tegenstellingen, kleuren en 
meervoudsvormen te ontdekken en aan te 
leren, en voor het leren herkennen en ver-
woorden van logische reeksen. 
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn een 
aanvulling op een methode met soortgelijke 
naam, maar zijn ook los te gebruiken. 

De Voorzetsels kopieerbladen kunnen wor-
den ingezet voor het oefenen van de voor-
zetsels, actief en passief, en het stimuleren 
van de zinsontwikkeling. Vrijwel alle voorzet-
sels komen aan bod. Er zijn werkbladen 
waarbij er enkel met één voorzetsel kan wor-
den geoefend, maar er zijn ook werkbladen 
waarbij er met meerdere voorzetsels door 
elkaar kan worden gewerkt. De Voorzetsels 
kopieerbladen zijn net als de bladen van 
Woordenkennis! zeer uitdagend voor jonge 
kinderen en bevatten veel werkbladen waar-
bij het kind creatief kan zijn door middel van 
kleuren, knippen en plakken. 
Kortom: de kopieerbladen zijn zeker aan te 
raden wanneer je op zoek bent naar uitda-
gend materiaal om de woordenschat en 
zinsontwikkeling te stimuleren.

Eline Moerkerken, logopedist
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DYSLEXIE: STOORNIS 
OF INTELLIGENTIE! 
FAALANGST EN 
 PRESTATIEDRANG 
OMZETTEN IN SUCCES
S. VERHOEVEN EN G. BOERSEN, 
 GARANT, 2012, €34,90, 405 PAGINA’S, 
ISBN 978-90-8575-049-9 

In dit boek beschrijven de auteurs dyslexie 
niet als een stoornis maar als een andere 
manier van denken, waardoor men een ba-
sis kan vormen tot het hebben van succes 
en tot het ontwikkelen van een eigen ma-
nier van werken bij een studie of tijdens 
werk. Deze manier van denken noemen zij 
conceptueel denken. Deze eigen manier 
van werken maakt het mogelijk om sneller 
te lezen, beter te schrijven, duidelijker te 
communiceren en een brug te slaan tussen 
conceptuele denkers en lijndenkers. 

Het boek gaat uit van drie peilers, allereerst 
inzicht in dyslexie en inzicht in faalangst. Deze 
peilers geven mogelijkheden om anders naar 
dyslexie te kijken en om een zelfbeeld op te 
bouwen dat niet is gebaseerd op het hebben 
van een stoornis, maar op het hebben van 
kwaliteiten en zwakke punten. De derde pei-
ler van het boek is dat het handvatten biedt 
om meer in balans te komen en je werk ef-
fectiever te kunnen uitvoeren. 
De inhoud van het boek gaat over wat dys-
lexie is en wat faalangst is, met name wat de 
oorzaken daarvan zijn. De auteurs beschrij-
ven dat de vermindering van de faalangst 
zorgt voor een verlichting van dyslexie. Dit 
komt door een andere kijk op dyslexie te 
ontwikkelen, waardoor dyslexie beter wordt 
geaccepteerd en een positiever zelfbeeld 

kan worden opgebouwd. Dit positieve zelf-
beeld geeft meer ruimte en vrijheid in het 
leven en is een goed fundament voor het 
hebben van succes. 

Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken 
waarin wordt beschreven hoe de aanpak kan 
leiden tot een betere acceptatie, verminde-
ring van faalangst en een positiever zelf-
beeld. Volgens de auteurs is het van essenti-
eel belang om te begrijpen op welke wijze 
een dyslecticus tot informatieverwerking 
komt en welke strategieën daarbij zijn aan-
geleerd. Hierna wordt bepaald welke strate-
gieën kunnen blijven en welke beter kunnen 
worden vervangen door effi ciëntere strate-
gieën. Daarnaast is het van belang dat de 
weerstand en angsten worden weggeno-
men, zodat het mogelijk wordt om de nieuwe 
technieken zich eigen te maken. 
Een toevoeging bij dit boek is dat het via een 
pdf fi le beschikbaar is en met voorleessoft-
ware kan worden beluisterd. 

Manon van der List, logopedist, 
orthopedagoog 

KOPIEERBLADEN 
WOORDENKENNIS! EN 
VOORZETSELS 

K2-PUBLISHER, 2011, WOORDEN-
KENNIS! ‘IN DE TUIN’ EN ‘IN HUIS’ EN 
VOORZETSELS 1 EN 2, €13,90 PER 
BOEKJE EN TE BESTELLEN VIA 
WWW.K2-PUBLISHER.NL

De Woordenkennis! en Voorzetsels kopieer-
bladen zijn handige werkbladen, bedoeld om 
de taalontwikkeling van het kind te stimuleren.
Bij de Woordenkennis! kopieerbladen ‘In 
huis’ en ‘In de tuin’ wordt onderscheid ge-
maakt tussen zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. 
De woorden kunnen zowel actief als passief 
worden geoefend en kunnen ook op zinsni-
veau worden aangeleerd. 

De bladen zijn geschikt voor kinderen vanaf 
groep 4, maar kunnen naar mijn mening ook 
worden ingezet bij kinderen uit lagere groepen. 
De eerste achttien pagina’s bestaan uit zwart/
wit afbeeldingen, twaalf per pagina, die met 
het kind kunnen worden geoefend. Elke pagi-

na met afbeeldingen zit dubbel in het kopieer-
boek: één keer met het woord onder de af-
beelding gedrukt en een keer zonder woorden. 
Dit geeft het kind de mogelijkheid om zelf de 
woorden te lezen of erbij te schrijven. De ove-
rige pagina’s uit het boek zijn uitdagende 
werkbladen waarin de voorgaande woorden 
zijn verwerkt en kunnen ter controle of als be-
loningsspelletje worden ingezet (denk aan bijv. 
een memo- of dobbelsteenspel). De geleerde 
woorden kunnen bij deze werkbladen dan ook 
op zinsniveau worden geoefend.
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn te-
vens te gebruiken om de zinsontwikkeling te 
stimuleren, tegenstellingen, kleuren en 
meervoudsvormen te ontdekken en aan te 
leren, en voor het leren herkennen en ver-
woorden van logische reeksen. 
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn een 
aanvulling op een methode met soortgelijke 
naam, maar zijn ook los te gebruiken. 

De Voorzetsels kopieerbladen kunnen wor-
den ingezet voor het oefenen van de voor-
zetsels, actief en passief, en het stimuleren 
van de zinsontwikkeling. Vrijwel alle voorzet-
sels komen aan bod. Er zijn werkbladen 
waarbij er enkel met één voorzetsel kan wor-
den geoefend, maar er zijn ook werkbladen 
waarbij er met meerdere voorzetsels door 
elkaar kan worden gewerkt. De Voorzetsels 
kopieerbladen zijn net als de bladen van 
Woordenkennis! zeer uitdagend voor jonge 
kinderen en bevatten veel werkbladen waar-
bij het kind creatief kan zijn door middel van 
kleuren, knippen en plakken. 
Kortom: de kopieerbladen zijn zeker aan te 
raden wanneer je op zoek bent naar uitda-
gend materiaal om de woordenschat en 
zinsontwikkeling te stimuleren.

Eline Moerkerken, logopedist

29NUMMER 05, mei 2014

DYSLEXIE: STOORNIS 
OF INTELLIGENTIE! 
FAALANGST EN 
 PRESTATIEDRANG 
OMZETTEN IN SUCCES
S. VERHOEVEN EN G. BOERSEN, 
 GARANT, 2012, €34,90, 405 PAGINA’S, 
ISBN 978-90-8575-049-9 

In dit boek beschrijven de auteurs dyslexie 
niet als een stoornis maar als een andere 
manier van denken, waardoor men een ba-
sis kan vormen tot het hebben van succes 
en tot het ontwikkelen van een eigen ma-
nier van werken bij een studie of tijdens 
werk. Deze manier van denken noemen zij 
conceptueel denken. Deze eigen manier 
van werken maakt het mogelijk om sneller 
te lezen, beter te schrijven, duidelijker te 
communiceren en een brug te slaan tussen 
conceptuele denkers en lijndenkers. 

Het boek gaat uit van drie peilers, allereerst 
inzicht in dyslexie en inzicht in faalangst. Deze 
peilers geven mogelijkheden om anders naar 
dyslexie te kijken en om een zelfbeeld op te 
bouwen dat niet is gebaseerd op het hebben 
van een stoornis, maar op het hebben van 
kwaliteiten en zwakke punten. De derde pei-
ler van het boek is dat het handvatten biedt 
om meer in balans te komen en je werk ef-
fectiever te kunnen uitvoeren. 
De inhoud van het boek gaat over wat dys-
lexie is en wat faalangst is, met name wat de 
oorzaken daarvan zijn. De auteurs beschrij-
ven dat de vermindering van de faalangst 
zorgt voor een verlichting van dyslexie. Dit 
komt door een andere kijk op dyslexie te 
ontwikkelen, waardoor dyslexie beter wordt 
geaccepteerd en een positiever zelfbeeld 

kan worden opgebouwd. Dit positieve zelf-
beeld geeft meer ruimte en vrijheid in het 
leven en is een goed fundament voor het 
hebben van succes. 

Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken 
waarin wordt beschreven hoe de aanpak kan 
leiden tot een betere acceptatie, verminde-
ring van faalangst en een positiever zelf-
beeld. Volgens de auteurs is het van essenti-
eel belang om te begrijpen op welke wijze 
een dyslecticus tot informatieverwerking 
komt en welke strategieën daarbij zijn aan-
geleerd. Hierna wordt bepaald welke strate-
gieën kunnen blijven en welke beter kunnen 
worden vervangen door effi ciëntere strate-
gieën. Daarnaast is het van belang dat de 
weerstand en angsten worden weggeno-
men, zodat het mogelijk wordt om de nieuwe 
technieken zich eigen te maken. 
Een toevoeging bij dit boek is dat het via een 
pdf fi le beschikbaar is en met voorleessoft-
ware kan worden beluisterd. 

Manon van der List, logopedist, 
orthopedagoog 

KOPIEERBLADEN 
WOORDENKENNIS! EN 
VOORZETSELS 

K2-PUBLISHER, 2011, WOORDEN-
KENNIS! ‘IN DE TUIN’ EN ‘IN HUIS’ EN 
VOORZETSELS 1 EN 2, €13,90 PER 
BOEKJE EN TE BESTELLEN VIA 
WWW.K2-PUBLISHER.NL

De Woordenkennis! en Voorzetsels kopieer-
bladen zijn handige werkbladen, bedoeld om 
de taalontwikkeling van het kind te stimuleren.
Bij de Woordenkennis! kopieerbladen ‘In 
huis’ en ‘In de tuin’ wordt onderscheid ge-
maakt tussen zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. 
De woorden kunnen zowel actief als passief 
worden geoefend en kunnen ook op zinsni-
veau worden aangeleerd. 

De bladen zijn geschikt voor kinderen vanaf 
groep 4, maar kunnen naar mijn mening ook 
worden ingezet bij kinderen uit lagere groepen. 
De eerste achttien pagina’s bestaan uit zwart/
wit afbeeldingen, twaalf per pagina, die met 
het kind kunnen worden geoefend. Elke pagi-

na met afbeeldingen zit dubbel in het kopieer-
boek: één keer met het woord onder de af-
beelding gedrukt en een keer zonder woorden. 
Dit geeft het kind de mogelijkheid om zelf de 
woorden te lezen of erbij te schrijven. De ove-
rige pagina’s uit het boek zijn uitdagende 
werkbladen waarin de voorgaande woorden 
zijn verwerkt en kunnen ter controle of als be-
loningsspelletje worden ingezet (denk aan bijv. 
een memo- of dobbelsteenspel). De geleerde 
woorden kunnen bij deze werkbladen dan ook 
op zinsniveau worden geoefend.
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn te-
vens te gebruiken om de zinsontwikkeling te 
stimuleren, tegenstellingen, kleuren en 
meervoudsvormen te ontdekken en aan te 
leren, en voor het leren herkennen en ver-
woorden van logische reeksen. 
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn een 
aanvulling op een methode met soortgelijke 
naam, maar zijn ook los te gebruiken. 

De Voorzetsels kopieerbladen kunnen wor-
den ingezet voor het oefenen van de voor-
zetsels, actief en passief, en het stimuleren 
van de zinsontwikkeling. Vrijwel alle voorzet-
sels komen aan bod. Er zijn werkbladen 
waarbij er enkel met één voorzetsel kan wor-
den geoefend, maar er zijn ook werkbladen 
waarbij er met meerdere voorzetsels door 
elkaar kan worden gewerkt. De Voorzetsels 
kopieerbladen zijn net als de bladen van 
Woordenkennis! zeer uitdagend voor jonge 
kinderen en bevatten veel werkbladen waar-
bij het kind creatief kan zijn door middel van 
kleuren, knippen en plakken. 
Kortom: de kopieerbladen zijn zeker aan te 
raden wanneer je op zoek bent naar uitda-
gend materiaal om de woordenschat en 
zinsontwikkeling te stimuleren.

Eline Moerkerken, logopedist

29NUMMER 05, mei 2014

DYSLEXIE: STOORNIS 
OF INTELLIGENTIE! 
FAALANGST EN 
 PRESTATIEDRANG 
OMZETTEN IN SUCCES
S. VERHOEVEN EN G. BOERSEN, 
 GARANT, 2012, €34,90, 405 PAGINA’S, 
ISBN 978-90-8575-049-9 

In dit boek beschrijven de auteurs dyslexie 
niet als een stoornis maar als een andere 
manier van denken, waardoor men een ba-
sis kan vormen tot het hebben van succes 
en tot het ontwikkelen van een eigen ma-
nier van werken bij een studie of tijdens 
werk. Deze manier van denken noemen zij 
conceptueel denken. Deze eigen manier 
van werken maakt het mogelijk om sneller 
te lezen, beter te schrijven, duidelijker te 
communiceren en een brug te slaan tussen 
conceptuele denkers en lijndenkers. 

Het boek gaat uit van drie peilers, allereerst 
inzicht in dyslexie en inzicht in faalangst. Deze 
peilers geven mogelijkheden om anders naar 
dyslexie te kijken en om een zelfbeeld op te 
bouwen dat niet is gebaseerd op het hebben 
van een stoornis, maar op het hebben van 
kwaliteiten en zwakke punten. De derde pei-
ler van het boek is dat het handvatten biedt 
om meer in balans te komen en je werk ef-
fectiever te kunnen uitvoeren. 
De inhoud van het boek gaat over wat dys-
lexie is en wat faalangst is, met name wat de 
oorzaken daarvan zijn. De auteurs beschrij-
ven dat de vermindering van de faalangst 
zorgt voor een verlichting van dyslexie. Dit 
komt door een andere kijk op dyslexie te 
ontwikkelen, waardoor dyslexie beter wordt 
geaccepteerd en een positiever zelfbeeld 

kan worden opgebouwd. Dit positieve zelf-
beeld geeft meer ruimte en vrijheid in het 
leven en is een goed fundament voor het 
hebben van succes. 

Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken 
waarin wordt beschreven hoe de aanpak kan 
leiden tot een betere acceptatie, verminde-
ring van faalangst en een positiever zelf-
beeld. Volgens de auteurs is het van essenti-
eel belang om te begrijpen op welke wijze 
een dyslecticus tot informatieverwerking 
komt en welke strategieën daarbij zijn aan-
geleerd. Hierna wordt bepaald welke strate-
gieën kunnen blijven en welke beter kunnen 
worden vervangen door effi ciëntere strate-
gieën. Daarnaast is het van belang dat de 
weerstand en angsten worden weggeno-
men, zodat het mogelijk wordt om de nieuwe 
technieken zich eigen te maken. 
Een toevoeging bij dit boek is dat het via een 
pdf fi le beschikbaar is en met voorleessoft-
ware kan worden beluisterd. 

Manon van der List, logopedist, 
orthopedagoog 

KOPIEERBLADEN 
WOORDENKENNIS! EN 
VOORZETSELS 

K2-PUBLISHER, 2011, WOORDEN-
KENNIS! ‘IN DE TUIN’ EN ‘IN HUIS’ EN 
VOORZETSELS 1 EN 2, €13,90 PER 
BOEKJE EN TE BESTELLEN VIA 
WWW.K2-PUBLISHER.NL

De Woordenkennis! en Voorzetsels kopieer-
bladen zijn handige werkbladen, bedoeld om 
de taalontwikkeling van het kind te stimuleren.
Bij de Woordenkennis! kopieerbladen ‘In 
huis’ en ‘In de tuin’ wordt onderscheid ge-
maakt tussen zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. 
De woorden kunnen zowel actief als passief 
worden geoefend en kunnen ook op zinsni-
veau worden aangeleerd. 

De bladen zijn geschikt voor kinderen vanaf 
groep 4, maar kunnen naar mijn mening ook 
worden ingezet bij kinderen uit lagere groepen. 
De eerste achttien pagina’s bestaan uit zwart/
wit afbeeldingen, twaalf per pagina, die met 
het kind kunnen worden geoefend. Elke pagi-

na met afbeeldingen zit dubbel in het kopieer-
boek: één keer met het woord onder de af-
beelding gedrukt en een keer zonder woorden. 
Dit geeft het kind de mogelijkheid om zelf de 
woorden te lezen of erbij te schrijven. De ove-
rige pagina’s uit het boek zijn uitdagende 
werkbladen waarin de voorgaande woorden 
zijn verwerkt en kunnen ter controle of als be-
loningsspelletje worden ingezet (denk aan bijv. 
een memo- of dobbelsteenspel). De geleerde 
woorden kunnen bij deze werkbladen dan ook 
op zinsniveau worden geoefend.
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn te-
vens te gebruiken om de zinsontwikkeling te 
stimuleren, tegenstellingen, kleuren en 
meervoudsvormen te ontdekken en aan te 
leren, en voor het leren herkennen en ver-
woorden van logische reeksen. 
De Woordenkennis! kopieerbladen zijn een 
aanvulling op een methode met soortgelijke 
naam, maar zijn ook los te gebruiken. 

De Voorzetsels kopieerbladen kunnen wor-
den ingezet voor het oefenen van de voor-
zetsels, actief en passief, en het stimuleren 
van de zinsontwikkeling. Vrijwel alle voorzet-
sels komen aan bod. Er zijn werkbladen 
waarbij er enkel met één voorzetsel kan wor-
den geoefend, maar er zijn ook werkbladen 
waarbij er met meerdere voorzetsels door 
elkaar kan worden gewerkt. De Voorzetsels 
kopieerbladen zijn net als de bladen van 
Woordenkennis! zeer uitdagend voor jonge 
kinderen en bevatten veel werkbladen waar-
bij het kind creatief kan zijn door middel van 
kleuren, knippen en plakken. 
Kortom: de kopieerbladen zijn zeker aan te 
raden wanneer je op zoek bent naar uitda-
gend materiaal om de woordenschat en 
zinsontwikkeling te stimuleren.

Eline Moerkerken, logopedist

29NUMMER 05, mei 2014


