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   n mijn eigen coa- 

   ching-praktijk zie  

   ik wat de voordelen 

   zijn als mensen   

   met dyslexie   

   meer controle  

   hebben over wat  

ze schrijven of lezen. Het inzetten 

van een hulpmiddel kan veel bete-

kenen voor iemand met dyslexie.  

Ik zat in de klankbordgroep van 

Project COM en ben enthousiast. 

Heel goed dat er nu online handvat-

ten beschikbaar zijn voor het beter 

inzetten van hulpmiddelen. Maar de 

website ‘Communiceer’ van Project 

COM biedt meer dan dat. Het is een 

platform dat aandacht vraagt voor 

en informatie biedt over hulpmid-

delen bij dyslexie. Een kijkje waard! 

Filmpjes over dyslexie 
en hulpmiddelen
Om hulpmiddelen in te (willen) zet-

• gebruik van hulpmiddelen;

• evaluatie en nazorg van  

 hulpmiddelen.

Over alle fasen vind je informatie op 

de website onder de button ‘aan de 

slag’. Ook in de vorm van filmpjes. 

Hiermee willen de makers RT-ers, lo-

gopedisten, dyslexiecoaches en alle 

andere zorgprofessionals motiveren 

om meer te doen met het inzetten 

van hulpmiddelen voor mensen met 

dyslexie. 

Overzicht van  
hulpmiddelen
Naast de werkwijze om hulpmid-

delen meer en succesvol in te zetten 

en de inspirerende filmpjes biedt de 

website praktische informatie rond 

hulpmiddelen. Vooral het overzicht 
van hulpmiddelen is voor dyslecten 

vaak zeer prettig. Als je zelf dyslexie 

hebt, dan heb je vaak behoefte om 

ten is eerst bewustwording nodig! 

Dit vraagt om kennis en overleg 

om het gebruik hiervan goed te 

laten verlopen op school en op het 

werk. Het optimaal samenwerken 

van alle betrokken partijen is dan 

ook een belangrijk doel van het 

project geweest. Op de website vind 

je bewustwordingsfilmpjes waarin 

o.a. kinderen en (jong) volwassenen 

vertellen over dyslexie en hun erva-

ringen met hulpmiddelen op school, 

opleiding en werk. Neem eens een 

kijkje via: www.dyslexiehulpmidde-
len.com/klaar-voor-de-start

Hoe zet je hulpmiddelen 
succesvol in?
De website is de thuisbasis van een 

werkwijze en handvatten om alle 

betrokken partijen te helpen bij de 

volgende drie fasen:

• de levering en instructie van   

 hulpmiddelen;
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PROJECT COM VRAAGT AANDACHT 
VOOR DYSLEXIEHULPMIDDELEN

Heb je dyslexie? Dan kunnen hulpmiddelen soms het   
verschil maken tussen hard werken onder je niveau en doen 
waar je goed in bent. Helaas verloopt het inzetten van dys-
lexiehulpmiddelen niet altijd goed. Daar willen de initiatief-
nemers van Project COM iets aan doen. Ze onderzochten 
waar het mis gaat en ontwikkelden op basis daarvan een 
werkwijze om hulpmiddelen meer en succesvol in te zetten. 
Deze werkwijze staat op een gloednieuwe website, waar nog 
veel meer te vinden is over dyslexiehulpmiddelen. 
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te weten ‘wat kan mij helpen?’ Het zoeken naar 

hulpmiddelen, informatie over welk hulpmiddel 

voor jou handig is en hoe je hieraan kunt komen, is 

vaak het eerste waar je dan aan denkt. 

Helaas ligt het niet zo eenvoudig. Er is kennis en 

begrip nodig om het nut van samenwerking in te 

zien zodat je het gekozen hulpmiddel optimaal in 

kan zetten op school of op het werk. Voor tech-

nische ondersteuning zijn de leveranciers erg 

belangrijk. Ook het kunnen uitproberen van een 

hulpmiddel met een demo-versie of het volgen van 

een instructie, helpt om een hulpmiddel goed te 

kunnen benutten. Dit soort informatie vind je bij 

de Leveranciers. Wat het product doet zit onder de 

button Hulpmiddelen. 

Dyslexiemaatje
Op de website staat ook informatie over het dys-
lexiemaatje. Dit is een ‘tool’ om ondersteuning te 

bieden op school door middel van een ‘maatje’ dat 

helpt als het voor de leerling met dyslexie zelf even 

niet lukt. Je vindt hier o.a. een handleiding voor het 

dyslexiemaatje.

Kennisplatform
Tot slot vind je op de website een forum, een blog, 
kenniscentra, leveranciers en handige links.
Er ontbreken nu nog professionals op de website 

waar je terecht kunt voor hulp. De leveranciers 

staan wel vermeld. Bij ‘handige links’ zijn diverse 

filmpjes te zien, maar ook hier is de informatie 

beperkt. De website moet als kennisplatform rond 

hulpmiddelen nog groeien.

Rol van Impuls & Woortblind
De vereniging is samen met Balans vanaf begin 

2018 mede-eigenaar van de website ‘Communiceer’. 

Het onderhouden van de website is hiermee een 

taak voor beide verenigingen.  

 

Project COM is mogelijk gemaakt met subsidie. 

Met dank aan Ruth Dalemans, Edith Hagedoren,  

Uta Roentgen, Katrien Horions van Hogeschool 

ZUYD.

Meer info: www.dyslexiehulpmiddelen.com
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