
Lezen en dyslexie, titels & aanbevelingen voor op de website 

Leesboeken rondom dyslexie 
 
Leesboeken met een hoofdpersoon met dyslexie 

 

• Annemarie Bon, Ouders. AVI M6 

• Mirjam Oldenhave, Lief, Liefde, Geliefd.  

• Jacques Vriens, Ga jij maar op de gang.  

• Marjolein Snoeij, Heks in de klas en Hoe vang je een heks? AVI E5 

• Marion van de Coolwijk, Ik ben niet bom. AVI E5 

• Hans Petermeijer, Ruzie in het zwembad. AVI M5 

• Theresa Breslin, Dreiging uit het verleden.  

• Francesca Simons, Het vreselijke dictee en andere verhalen.  

• Ole Lund Kirkegaard, Pudding Tarzan. AVI E5 

• Carry Slee, De smoezenkampioen.AVI E5 

• Peter Smit, De Nachtkapper. AVI M4 

• Ludo Enckels, Ben ik dom? 

• Vivian den Hollander, De brief in de fles. AVI E3 

• Roald Dahl, De dominee van Dreutelen. (zoeklicht AVI M4) 

• Inne van den Bossche, Een zoen voor Zeno. Prentenboek vanaf 6 jaar. 

• Sine van Mol, Geluk in een papiertje.AVI E6 

• Marian van Eldert, Elke dag spaghetti. 

• Hieke van der Werff, Schatkasten. 

• K. Vael en N. Glorie, Serie boeken over een Dyslexiediva. 

 

Er worden steeds meer leesboeken uitgebracht in een ‘dyslexieversie’. Een voorbeeld 

hiervan zijn de boeken van Koen Kampioen. 

Op deze website www.makkelijklezenplein.nl vindt u een overzicht van geschikte boeken 

voor kinderen met leesproblemen en dyslexie. 

 

Verder zijn er deze series/reeksen. In een aantal wordt er gebruik gemaakt van een 

speciaal lettertype. Het lettertype ‘dyslexie’, een speciaal lettertype, kan geen kwaad, 

maar het helpt evenmin. Beter is het te letten op de lettergrootte, de regellengte en de 

tussenruimte tussen letters en woorden.  

 

  

http://www.makkelijklezenplein.nl/


Boemerang boekjes (Uitgeverij Maretak) 

Boemerangboeken passen bij de leeftijd - die achterop het boek staat - en zijn 

eenvoudiger qua leestechniek. 

 

Ik ben niet bom boeken 

Ik ben niet bom is in inhoud en uitvoering een serie boeken voor kinderen vanaf groep 6 

met leesproblemen en leesachterstanden 

 

Kokkelreeks (Uitgeverij De Inktvis) 

Voor kinderen met dyslexie, kinderen met een taalachterstand of kinderen die om wat 

voor reden dan ook graag makkelijke boeken lezen. 

Deze spannende boeken hebben een laag leestechnisch niveau, onder andere door woord- 

en zinslengte, in relatie tot de beoogde leeftijdsgroep.  

 

Schakelreeks (alleen nog te lenen via de bieb, Uitgeverij De Inktvis) 

Samen lees je meer! Samen lezen stimuleert en is bovendien gezellig. Boeken in de Schakel-

reeks zijn voor beginnende lezers, samen met een ander. Om extra te oefenen én voor je 

plezier! 

De boeken zijn ontwikkeld bij de kernen van Veilig Leren Lezen en bij Connect. 

Bij de verschillende delen van de reeks zijn kant-en-klare connect-rijtjes ontwikkeld. 

 

Leesbalans leesserie 

Voor kinderen met leesproblemen en dyslexie (AVI M3 t/m E6), kinderen met een kleine 

woordenschat. Er is aandacht voor woordtypen, leesbegrip en woordenschat. Het zijn 

dunne boekjes met een kort verhaal. Verhoging van de leessnelheid door meelees-cd’s. 

 

Skoop (Uitgeverij Delubas) 

De serie Skoop biedt leuke informatieve boeken voor kinderen vanaf 8 jaar, die moeite 

hebben met lezen. 

 

Spannend (Uitgeverij Delubas 

Spannend is een serie met superspannende boeken voor zwakkere lezers uit de 

midden/bovenbouw. Serie 1 bestaat uit tien titels van AVI M4 t/m M6, telkens twee titels 

per AVI-niveau. 

 

Toptitels zoeklicht dyslexie (Uitgeverij Zwijsen) 

Toegankelijke en compacte verhalen, met een laag AVI-niveau, tussen E3 en E4 

 

  

http://www.inktvis.nl/Schakel-reeks/Connectrijtjes


Zoeklicht dyslexie (Uitgeverij Zwijsen) 

Zoeklicht dyslexie is een serie om met name kinderen met dyslexie te helpen bij het lezen en 

te laten zien dat lezen ook voor hen leuk kan zijn. Om het verschil tussen de b en de d groter 

te maken is een nieuw lettertype ontwikkeld; read regular. Dit lettertype wordt in de 

Zoeklicht dyslexieserie toegepast*. 

 

Zoeklicht informatief (Uitgeverij Zwijsen) 

De boeken zijn leestechnisch eenvoudig, terwijl de inhoud aansluit bij de belevingswereld 

van kinderen van acht jaar en ouder. Ze zijn goed in te zetten ter voorbereiding van een 

spreekbeurt. Zoeklicht Informatie boeken zijn er op AVI-niveau M4 t/m E5. 

 

Samenleesboeken (Uitgeverij Delubas) 

Samenleesboeken kenmerken zich door teksten op een lager niveau (AVI Start t/m E4) in 

grotere letter, afgewisseld met teksten op een hoger leesniveau (AVI E5) op normale 

lettergrootte. Zo kunnen de kinderen samen met een gevorderde lezer al heel snel een 

echt verhaal lezen. 

 

Toneel lezen (Uitgeverij Zwijsen) 

De serie bestaat nu uit 38 boeken op de AVI's M3 tot E6 en hoger, die bij vrij lezen of 

bijvoorbeeld in de vierde toepassingsweek van Estafette kumnen worden ingezet. De 

thema's van toneellezen sluiten dan aan bij Estafette. 

 

Troefreeks (Uitgeverij Van Tricht) 

De boeken in de Troef-reeks zijn speciaal geschreven voor taalzwakke lezers, onder andere 

voor dove jongeren. Maar ook leerlingen in het vmbo verslinden deze boeken. Ze zijn 

lekker makkelijk, niet te dik en passen bij de leeftijd van jongeren tussen de 11 en 18 jaar.  

 

AVI Strips (uitgeverij Zwijsen) 

Leesplezier wordt met deze AVI strips bevorderd. De strips zijn voor kinderen in groep 3 

tot en met groep 5. De illustraties helpen om de tekst beter te begrijpen. 

  



 
Informatieve boeken over dyslexie 
 
Voor leerlingen van het basisonderwijs 

• Een 2 voor dictee; Een verhaal over dyslexie, met uitleg over dyslexie. Uitgave van 

oudervereniging Balans (tel. 030-2255050), 1998.  

• Will Nieklin en Marie-José de Ridder. Dyslexie, hoe voelt dat? Te bestellen bij Will 

Nieklin (013-5342103, ronnieklin@hetnet.nl) of Marie-José de Ridder (013-5346117, 

m.j.deridder@planet.nl). Met gesproken tekst op CD.  

• Sanne Terlouw. Letters op de snelweg. Een boekje over dyslexie. Brochure van de 

Hersenstichting Nederland (www.hersenstichting.nl, 070-360-4816). In deze gratis 

brochure staat veel informatie. Geschikt als informatiebron voor werkstukken en 

spreekbeurten. 

• Annemie de Bondt. De dyslexie survivalgids. Een gids die uitleg geeft over dyslexie. Om 

samen te lezen met je kind. Abimo uitgeverij. 

• Abimo, mijn dyslexie doe-gids. 

• Ilonka de Groot, Ik heb dyslexie, nou en! Uitleg over dyslexie en vertaalslag van theorie 

naar praktijk. 

 

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen  

• Tom Braams. Dyslexie, een complex taalprobleem. Meppel: Uitgeverij Boom, Meppel 

2002. 

Onderwerp: goed leesbare informatie over dyslexie in het algemeen. 

• Martine Ceyssens. Ik schreif faut; omgaan met dyslexie. Uitgeverij Lannoo, Tielt. 

Dit boek bevat praktische tips en oefeningen, vooral voor de spelling. 

• Ivo Engelen. Leerproblemen aanpakken, hoe begin ik eraan? Uitgeverij Garant, Leuven-

Apeldoorn 1999. 

Onderwerp: leer- en werkhoudingsproblemen in het algemeen. 

• Nel Hofmeester. Studeren met dyslexie. Maklu, Antwerpen 2002. 

• Sally Shaywitz. Hulpgids Dyslexie. Uitgeverij Nieuwezijds b.v., Amsterdam 2005 

• Cora de Vos. Dyslexie. Reeks: Opvoeden & Zo. Uitgeverij Mom, Houten, 2005.  

 

Voor ouders 

• Tom Braams. Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders. Uitgeverij Boom, 

Amsterdam 1998. 

• Walter Hellinckx en Pol Ghesquière. Als leren pijn doet…; opvoeden van kinderen met 

een leerstoornis. Uitg. Acco, Leuven/Amersfoort 1999.  

Tips voor ouders, gebaseerd op de Vlaamse situatie, met een beknopte leeswijzer voor 

lezers uit Nederland 



• Arga Paternotte (red.). Dus toch... dyslexie. Over kinderen met lees- en spellingproblemen 

in het basis- en voortgezet onderwijs. Uitgave van oudervereniging Balans 

(www.balansdigitaal.nl). 

• Arga Paternotte. Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Leidraad voor ouders. Uitgave 

van oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl). 

• Ofke Teekens en Kees M. Paling. Als je kind een leerprobleem heeft. Ervaringen in de 

praktijk van remedial teaching en huiswerkbegeleiding. Uitgeverij Mom, Houten 2004. 

Tips voor ouders over opvoeding en school bij verschillende leerproblemen, met veel 

praktijk-voorbeelden. 

• Erik Verliefde en Ria Hermans. ‘Geef me de tijd’; Kinderen met leerproblemen in de les. 

Uitgeverij Acco, Leuven/Leusden, 2000.  

Onderwerp: verschillende soorten leerproblemen.  

• Martine Ceyssens, Mijn kind heeft dyslexie, gids voor leerkrachten, ouders en 

hulpverleners. Uitgeverij Lannoo, Tielt (BE).  

• Marijke van Vuure, dyslexie en touwtje springen. Praktisch hulpboek voor ouders. 

• Paula Wiltshire. Wat je moet weten over dyslexie. 

• Cora de Vos. Dyslexie. 

 

Voor leerkrachten 

• Jos Avontuur. Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs. Uitgeverij 

Nelissen, Barneveld 1999. 

• Anny Cooreman en Marleen Bringmans. Ik heet niet b/dom; Leren leven met 

leerstoornissen. Uitgeverij Acco, Leuven/Leusden, 2002. 

• Tom Braams. Dyslexie, een complex taalprobleem. Meppel: Uitgeverij Boom, Meppel 

2002. 

• Koos Henneman, Ria Kleijnen & Anneke Smits. Protocol dyslexie voor het voortgezet 

onderwijs. KPC -groep, Den Bosch 1994. Te downloaden op hun website: 

www.kpcgroep.nl  

• Ria Kleijnen en Marchien Loerts. Protocol dyslexie hoger onderwijs. Uitgeverij Garant, 

Antwerpen 2006 

• Hedwig de Krosse & Ria Kleijen. Dyslectische leerlingen en de talen. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2007. 

• Hedwig de Krosse & Ria Kleijnen. Dyslectische leerlingen en praktijk- en creatieve 

vakken. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 2007. 

• Hedwig de Krosse & Ria Kleijnen. Dyslectische leerlingen en de exacte vakken. 

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 2007. 

• Hedwig de Krosse & Ria Kleijnen. Dyslectische leerlingen en de zaakvakken. 

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 2007. 

• J.H. Loonstra en F. Schalkwijk. Omgaan met dyslexie; sociale en emotionele aspecten. 

Uitgeverij Garant, Leuven-Apeldoorn 1999. 

http://www.kpcgroep.nl/


• E. Molema, Jesse heeft dyslexie. Handreiking voor gesprekken met kinderen over 

dyslexie, 2008 

• C. Polerij en Y. Stikkelbroek, Dyslexie de baas. Aanpak van psychosociale problemen van 

jongeren met dyslexie, 2009 

• Jos Smeets & Ria Kleijnen. Technische maatjes bij dyslexie. Masterplan Dyslexie, 

Nijmegen 2008 

• Arjan van der Leij. Leesproblemen en dyslexie. Lemniscaat, Rotterdam 2003. 

• Anneke Smits en Tom Braams. Dyslectische kinderen leren lezen. Uitgeverij Boom, 

Meppel 1996. 

• Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven en Hanneke 

Wentink. Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2011. 

• Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven en Hanneke 

Wentink. Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 3. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2011. 

• Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven en Hanneke 

Wentink. Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 4. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2011. 

• Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven en Hanneke 

Wentink. Protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 5 t/m 8. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2011. 

• Femke Scheltinga, Maud van Druenen, Martine Gijsel en Ludo Verhoeven. Protocol 

leesproblemen en dyslexie voor het speciaal basisonderwijs. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2011. 

• Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven. 

Leerproblemen en dyslexie in het basisonderwijs, een handreiking voor aankomende 

leerkrachten. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen, 2011. 

• Koos Henneman, Judith Bekebrede, Albert Cox en Hedwig de Krosse. Protocol Dyslexie 

Voortgezet Onderwijs. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 2013. 

• Ria Kleijnen Sui Lin Goei (redactie), Protocol Dyslexie MBO. Expertisecentrum 

Nederlands, Nijmegen 2010. 

• Ria Kleijnen en Marchien Loerts (redactie). Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs. 

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen 2006. 

 

Tijdschriften waarin regelmatig artikelen staan over dyslexie 

• Tijdschrift voor remedial teaching (voor leraren primair onderwijs en remedial teachers) 

• Remediaal (voor leraren voortgezet onderwijs en remedial teachers) 

• Tijdschrift voor orthopedagogiek (voor orthopedagogen en psychologen) 

• Balans Magazine (voor ouders en leerlingen). Tijdschrift voor ouders van kinderen met 

leer- en gedragsproblemen. 



• Tijdschrift Beter Begeleiden (voor intern begeleiders in het primair onderwijs en remedial 

teachers). 

 

 

 

 

 

 

  



 


