In de praktijk

Overige activiteiten

De behandeling bestaat gewoonlijk uit
een uur individuele instructie en oefening
per week en een thuisprogramma.

- Voorlichting.
- Workshop voor schoolteams.
- Ontwikkeling van schoolmateriaal.

Daarbij is de afstemming met school
belangrijk.
Om het effect van de behandeling te
meten, worden regelmatig
herhalingstoetsen afgenomen.
De vorderingen worden systematisch
bijgehouden en weergegeven in een
profiel.
Stichting Taalhulp heeft verschillende
vestigingen in de volgende regio’s:
Almere

Haarlem

Amsterdam

Het Gooi

Barneveld

Leerdam

Den Helder

Rotterdam

Groningen

Utrecht

Dyslexie

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

Stichting Taalhulp,
de F&L-methode,
geregistreerde F&L-behandelaars,
vestigingsplaatsen,
tarieven en vergoedingen,
dyslexie,
ervaringen uit de praktijk,
workshop voor schoolteams,
schoolmaterialen.

U kunt ook ons secretariaat bellen of ons
een e-mail sturen.

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

Dyslexie is een hindernis.
Landelijk Secretariaat:
tel. 035 6 28 38 02
www.stichtingtaalhulp.nl
e-mail: info@stichtingtaalhulp.nl

Een hindernis die te nemen is.

Stichting Taalhulp
Stichting Taalhulp is een landelijke
stichting, gespecialiseerd in onderzoek en
behandeling van dyslexie bij kinderen en
volwassenen.
De stichting is opgericht in 1987.

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een specifiek leerprobleem en
heeft niets met intelligentie te maken.
Dyslectici hebben problemen met de
klankstructuur van woorden (fonologie).
Ook automatiseringsproblemen spelen
een rol bij dyslexie.
Er is sprake van dyslexie als er een
hardnekkige achterstand bestaat op het
gebied van technisch lezen en/of spellen.

Diagnostiek
- Een diagnostisch onderzoek naar
dyslexie bevat o.a. toetsen voor
het niveau van lezen en spellen,
een beoordeling van de schriftelijke
formuleervaardigheid, tests voor
fonologische en andere basisvaardigheden, een schatting van de
intelligentie en een leertest.
In het onderzoeksverslag staat,
behalve de conclusie, een uitgebreid
behandelplan met adviezen voor thuis
en school/werk.
- Is er kort geleden al een uitgebreid
onderzoek gedaan door een andere
instantie? Dan is een aanvullend
onderzoek meestal voldoende.
- Onderzoek voor een speciaal advies of
voor een dyslexieverklaring,
bijvoorbeeld bij leerlingen in het
voortgezet onderwijs of bij
volwassenen, is ook mogelijk.

Medewerkers
Bij Stichting Taalhulp zijn onderzoekers
en behandelaars uit verschillende
vakgebieden aangesloten, zoals
gz-psychologen, taalkundigen,
orthopedagogen en logopedisten.
Zij vormen samen een multidisciplinair
team. Alle medewerkers hebben
bovendien de interne opleiding van
Stichting Taalhulp gevolgd en zijn
geregistreerd F&L-behandelaar.
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Behandeling
Er wordt gewerkt aan technisch lezen en
spelling. Indien nodig kan ook gewerkt
worden aan begrijpend lezen, schriftelijk
formuleren, grammatica, vreemde talen
en dergelijke.
Naast remediëring wordt ook aandacht
besteed aan compenserende strategieën
en hulpmiddelen.
Hoewel dyslexie niet verdwijnt, kan er
veel verbetering bereikt worden.

De F&L-methode®
De F&L-methode (Fonologische en
Leerpsychologische 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. Door de verschillende soorten
klanken een kleur te geven, wordt de
klankstructuur van het taalsysteem
zichtbaar gemaakt. Het inzicht in de
logica van het taalsysteem maakt uit het
hoofd leren van woorden vrijwel
overbodig.
In de F&L-methode worden de
verschillende leerstappen volgens een
vast protocol doorgewerkt. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met de
sterke en zwakke punten van elke cliënt.
Behandeling is altijd maatwerk.
De F&L-methode is ontwikkeld vanuit de
praktijk.
Uit onderzoek van de Universiteit van
Utrecht en de Radboud Universiteit
Nijmegen is gebleken dat de methode
effectief is.
Voor meer informatie kunt u de
publicaties over de F&L-methode op onze
website raadplegen.

