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Wie zijn wij?
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting, 
gespecialiseerd in onderzoek en behandeling 
van dyslexie bij kinderen en volwassenen. Bij 
Stichting Taalhulp werken onderzoekers en 
behandelaars uit verschillende vakgebieden, 
zoals gz-psychologen, orthopedagogen, taal-
kundigen en logopedisten. Alle medewerkers 
hebben de interne opleiding van Stichting 
Taalhulp gevolgd en zijn geregistreerd F&L-
behandelaar.

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een speci�eke leerstoornis op 
neurobiologische basis. Er is sprake van een 
hardnekkig probleem met de automatisering 
van het lezen en/of spellen, terwijl dit niet 
verwacht wordt op grond van leeftijd, intel-
ligentie en scholing.
Mensen met dyslexie hebben moeite met de 
klankstructuur van woorden (fonologie). 
Dyslexie kan grote problemen op school 
veroorzaken, waardoor kinderen onder hun 
niveau presteren. Extra hulp op school geeft 
onvoldoende resultaat.

Vergoede dyslexiezorg

j De jeugdzorg is ondergebracht 
bij de gemeentes. Vaak is een beschikking 
nodig voordat uw kind onderzocht kan 
worden. 

De school houdt een leerlingdossier bij 
waaruit blijkt welke hulp is gegeven en wat 
de toetsresultaten zijn. Bij aanmelding wordt 
aan de hand  van het dossier getoetst of het 
onderzoek van uw kind in aanmerking komt 
voor vergoede diagnostiek. Als uit onderzoek 
blijkt dat er sprake is van EED, dan wordt ook 
de behandeling vergoed. De procedure kan 
per gemeente verschillen. De school van 
uw kind en de Taalhulpvestiging bij u 
in de buurt kunnen u informeren hoe 
de procedure in uw gemeente 
verloopt. 
Kijkt u ook eens naar de vergoedingswijzer 
op onze website.  



Behandeling
Behandeling van het technisch lezen en de 
spelling gebeurt met de F&L-methode®. De 
verschillende leerstappen worden in modules 
aangeboden. Hierbij wordt uiteraard rekening 
gehouden met de sterke en zwakke punten 
van elk kind. Behandeling is  maatwerk.

De oefeningen voor lezen en spellen zijn taak-
gericht en kindvriendelijk. Door de verschil-
lende soorten klanken een kleur te geven, 
wordt de klankstructuur van het taalsysteem 
zichtbaar gemaakt (z.o.z.). De basis van de 
behandeling is het F&L-computerprogramma. 
Het programma heeft ook een thuisversie. 

De behandeling bestaat gewoonlijk uit éénmaal 
per week individuele instructie en oefening door de 
F&L-behandelaar. De behandeling is gekoppeld aan 
een thuisprogramma. De vorderingen worden syste-
matisch bijgehouden. Naast remediëring, besteedt 
de behandelaar ook aandacht aan compenserende 
strategieën en hulpmiddelen. Het is belangrijk om 
alles goed af te stemmen met de school.

Indien nodig kan ook gewerkt worden aan 
begrijpend lezen, schriftelijk formuleren, 
grammatica, vreemde talen en dergelijke.

Onderzoek
De diagnostiek bestaat onder andere uit 
onderzoek naar: 

 − lezen en spellen: niveaubepaling en kwali-
tatieve analyse,

 − cognitieve indicatoren van dyslexie: fono-
logische verwerking, serieel benoemen en 
klank-tekenkoppeling,

 − intelligentie en woordenschat,
 − schriftelijk formuleren,
 − observatie van de mondelinge taal.

Om uit te sluiten dat het om een andere stoor-
nis gaat, wordt ook gekeken naar variabelen 
die niet bij dyslexie horen. De resultaten van 
het onderzoek komen in een verslag met een 
uitgebreid behandelplan en met adviezen 
voor thuis en school.

Onderzoek voor een speciaal advies of voor 
een dyslexieverklaring is ook mogelijk, bij-
voorbeeld bij leerlingen in het voortgezet 
onderwijs of bij volwassenen.



F&L-methode®
De F&L-methode (Fonologische en Leerpsycho-
logische methode) is een bij Stichting Taalhulp 
ontwikkelde methode voor de behandeling van 
technisch lezen en spellen. Het is een cognitieve 
en taalkundige methode.

De methode gaat uit van de klanken van de taal. 
De klinker is het ankerpunt van de klankgroep 
(lettergreep). Het kind leert dat elk woord uit 
één of meer klankgroepen bestaat en dat elke 
klankgroep één klinker bevat. Dankzij de kleur-
codering herkent het kind de grenzen van de 
klankgroepen gemakkelijk, hierdoor kan hij de 
structuur van het woord snel doorzien en ver-
loopt het lezen vloeiender.
De meeste basisregels voor lezen en spelling zijn 
afhankelijk van het soort klinker. Zo schrijf je 
na een korte klinker meestal ch en na een lange 
klinker g, bijvoorbeeld: lachen, lagen.

Alle klankregels hangen logisch met elkaar 
samen. Bij het lezen van het woord ‘lagen’ is 
bijvoorbeeld meteen duidelijk dat de a lang 
moet worden uitgesproken, omdat er maar één 
medeklinker achter staat.
Het kind leert elk woord als een logische puzzel 
van klanken en regels op te lossen. Hij wordt als 
het ware opgeleid tot taaldenker. Het inzicht 
in de logica van het taalsysteem maakt uit het 
hoofd leren van woorden vrijwel overbodig.

De F&L-methode is ontwikkeld vanuit de praktijk 
en is evidence based. Uit onderzoek van de Uni-
versiteit van Utrecht en de Radboud Universiteit 
Nijmegen is gebleken dat de methode e�ectief is
voor zowel lezen als spellen.

Voor meer informatie kunt u de publicaties over 
de F&L-methode op onze website raadplegen.

www.stichtingtaalhulp.nl
Hier vindt u onder andere informatie over:

 − Stichting Taalhulp
 − de F&L-methode®
 − geregistreerde F&L-behandelaars
 − vestigingsplaatsen
 − tarieven en vergoedingen
 − dyslexie
 − schoolmateriaal: Taal in Blokjes
 − ervaringen uit de praktijk

Aanmelding
Landelijk Secretariaat: tel. 035 6 28 38 02 
e-mail: info@stichtingtaalhulp.nl

Vestigingen: Almere, Amstelveen, 
Amsterdam, Arnhem, Bussum, Exloo, 

Groningen, Haarlem, Hilversum, 
Lage Zwaluwe, Leerdam, Utrecht, Woerden 

Stichting Taalhulp is aangesloten bij het Nationaal 
Referentiecentrum Dyslexie. Dit biedt cliënten en 
gemeentes de garantie dat Stichting Taalhulp aan 
de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Zie www.nrd.nu
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