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Voor wie is Dexlex bedoeld? 

Dexlex is bedoeld voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Het 
bevat alle spellingregels, met uitzondering van werkwoordspelling. Het 

kan ingezet worden vanaf groep 4 bij leerlingen die kunnen typen. Ook bij 
(jong)volwassenen met een spellingproblemen kan Dexlex goed ingezet 

worden. 

 

Hoe werkt Dexlex? 

Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is op 
de spellingregels en klankherkenning. Aan de hand van de resultaten op 

de intaketest wordt een individueel oefenprogramma samengesteld. Door 
gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met 

auditieve- en visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor de beste aanpak bij 
een spellingachterstand. 

 

Kan Dexlex ook op de iPad of tablet? 

Dexlex werkt op ieder PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven 
installeren. Het enige dat nodig is, is een werkende internetverbinding en 

eventueel een koptelefoon om het geluid goed te kunnen horen. 
 

Hoe werkt de intaketest? 

Nadat een account is aangemaakt en het leerniveau van de leerling 
correct is aangegeven kan de intaketest worden gemaakt. Dexlex vraagt 

de voorkeuren in lettertype en letterkleur uit. Vervolgens wordt de 
klankherkenning en spelling getest. Omdat het niet voor alle leerlingen 

makkelijk is om langere tijd de aandacht vast te houden kan op elk 
moment de intaketest worden afgebroken. De resultaten worden bewaard 

en de leerling kan de volgende keer verder waar het was gebleven.  
Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen 

terugvinden onder “Resultaten” in het account van de begeleider. 
 

Hoe lang duurt de intake test? 

De duur van de intake varieert per leerling en is onder andere afhankelijk 

van de leeftijd, het leerniveau en het werktempo/typetempo van de 
leerling. Gemiddeld duurt de intaketest 45-60 minuten. Aangeraden wordt 

om de test in kleine deeltjes aan te bieden van bijvoorbeeld 15 minuten. 
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Op elk moment kan de intake test worden gepauzeerd, de resultaten 

worden bewaard en de leerling kan de volgende keer verder waar hij of zij 
was gebleven. 

 

Waarin is Dexlex anders dan andere methodes? 

Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, 

klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de 
hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. 

Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met 
duizenden unieke woorden te oefenen. 

 

Welke spellingsregels oefent mijn leerling met Dexlex? 

Dexlex test de kennis van de spellingsregels die de leerling gezien de 
groep zou moeten kennen. Deze zijn per groep landelijk vastgesteld door 

de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).  
Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker 

gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op 
af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels 

toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte 
spellingsmethoden wordt gehanteerd. 

 

De stof die de leerling aangeboden krijgt is te makkelijk of te 
moeilijk. Wat kan ik doen? 

Tijdens het aanmaken van de leerlinglicentie wordt het leerniveau 
gekozen. Dit leerniveau geeft aan met welke stof er geoefend wordt. 

Wanneer de stof te moeilijk of te makkelijk is, pas dan het leerniveau in 
het profiel van de leerling aan, aan het spellingniveau van de leerling.  

Het leerniveau kan niet worden gewijzigd tijdens de intake. De leerling 
moet dan eerst de intaketest voltooien.  

 
Let op: Wanneer u het leerniveau wijzigt, verandert ook het 

voortgangspercentage. Wordt er meer onbekende stof aangeboden, dan 
zal het voortgangspercentage dalen. 
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Kan ik het niveau van mijn leerling ook tijdelijk vast zetten, zodat 

er niet steeds nieuwe regels bij komen? 

Ja, dit kan. In het profiel van de leerling is er de mogelijkheid om de stof 

vast te zetten, zodat de leerling eerst kan proberen om naar dit niveau toe 
te werken. Houd de voortgang van de leerling vervolgens goed in de 

gaten. Is de leerling op niveau, dan kan je handmatig een nieuw doel 

instellen of het automatisch toevoegen van nieuwe spellingregels 
aanzetten. Elke maand zal er dan nieuwe stof worden toegevoegd op basis 

van het leerniveau. 

Is Dexlex te gebruiken naast andere lees- en spellingmethodes? 

Ja, de spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk 
vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel 

gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt 
gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich 

daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden 
wordt gehanteerd. Met Dexlex kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan 

de slag, maar krijgen in de loop van het jaar ook nieuwe lesstof 
aangeboden.  

 

Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele 

ondersteuning nodig in Dexlex? 

Dexlex is geheel adaptief. Na de intake wordt een individueel programma 
samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien 

de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de 
leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste 

resultaten. De leerkracht of de IB-er moet de resultaten monitoren. Als de 
hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft, kan hierop een interventie 

door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een 
leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de 

vorderingen te hebben. 
 

Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex? 

Leerlingen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze –

gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht een 
leerling echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor 

deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar die 

methode onafhankelijk is. Deze is vooral gericht op het woordbeeld.  
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Wanneer kan de uitleg worden bekeken? 

Tijdens de spellingoefeningen en na het tonen van het antwoord  kan de 
uitleg worden opgevraagd.  
 

Kunnen geluiden ook worden herhaald? 

Ja, geluiden kunnen worden herhaald. Tijdens de intaketest kan het geluid 

van een woord of klank slechts één maal worden herhaald. Na de 

intaketest, kan het geluid van een woord of klank meerdere malen worden 
herhaald.  
  

Hoe lang moet er geoefend worden? 

Het is belangrijk dat de leerling regelmatig oefent. We raden aan om per 

week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Leerlingen 
hebben een eigen account en kunnen ook thuis oefenen. Vooral de 

regelmaat is hierbij van belang. 

 

Waar vind ik de resultaten van de leerling? 

Wanneer u inlogt in het begeleider of schoolaccount kunt u in het 
dashboard op “leerlingen” klikken (linksboven in het scherm). Er 

verschijnt een lijst van alle leerlingen die onder uw account vallen. Klik bij 
de desbetreffende leerling op het grafiekje voor de naam. Na het afnemen 

van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn.  
 

Welke cursus of lezing kan ik volgen over Dexlex? 

Speciaal voor IB’ers en leerkrachten die meer willen weten over 

spellingstrategieën en spellingprogramma’s zoals Dexlex en BLOON is er 
een Masterclass Spelling met BLOON en Dexlex. Gastspreekster Dr. Ria 

Kleijnen komt vertellen over haar spellingonderzoek. Daarnaast maakt u 
kennis met de programma’s Dexlex en BLOON; er zullen hierbij 

verdiepende opdrachten worden aangeboden. Ook bij u op locatie kunnen 

trainingen en lezingen worden verzorgd. Voor meer informatie over de 
Masterclass Spelling en over lezingen en trainingen op uw locatie, zie 

www.leximaacademie.nl.  
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