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F&L methode®

Taal in Blokjes is een methode-onafhankelijk
interventiepakket voor de aanpak van lees- en
spellingproblemen op school. Taal in Blokjes
wordt aangeboden aan risicoleerlingen met
lees- en/of spellingproblemen. Ook leerlingen
met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en
anderstaligen krijgen hulp met Taal in Blokjes.
Taal in Blokjes kan als interventie in zorgniveau 3 worden ingezet voor lezen én spellen
als voortraject voor de vergoede dyslexiezorg.
Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L
methode® (z.o.z.) en is sinds 2009 beschikbaar
voor scholen en hulpverleners.

Taal in Blokjes voor school

F&L voor gespecialiseerde
dyslexiebehandeling

De F&L methode® is een uitgebreid programma voor de behandeling van dyslexie.
Bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen
en bij dyslexie is specialistische behandeling
nodig. Hiervoor kan het F&L-behandelprogramma worden gebruikt. De F&L methode®
is evidence-based en heeft modules voor
lezen, spellen en basisvaardigheden. Alleen
F&L-gecertificeerde praktijken en instellingen
gebruiken de F&L methode®.
De koppeling tussen interventie met Taal in
Blokjes en behandeling met de F&L methode®
zorgt voor een optimale afstemming van de
hulp. Scholen die Taal in Blokjes gebruiken,
kunnen hun leerlingen goed ondersteunen
bij een F&L-dyslexiebehandeling.
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De F&L methode® is de enige methode voor de
behandeling van dyslexie met een continuüm
van zorg tussen het interventiepakket Taal in
Blokjes op school en het F&L-behandelprogramma. Hiermee is een efficiënte en goede
ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en
de praktijk of instelling.
lees verder

F&L-expertisecentrum
Ga naar www.fenlexpertisecentrum.nl voor:
−− informatie over de F&L methode® en
Taal in Blokjes
−− voorlichting en adviezen aan scholen
en hulpverleners
−− hulp bij de implementatie van
Taal in Blokjes op school
−− informatie over instellingen die dyslexie
behandelen met de F&L methode®
−− informatie over het gebruik van het
F&L-behandelprogramma binnen een
praktijk of instelling

F&L methode®
Taal in Blokjes is de F&L methode® schoolversie.
De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans
in 1987 ontwikkeld voor de behandeling van
lees- en spellingproblemen, met name dyslexie.
Het is een cognitieve en taalkundige methode
voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden
aangeboden in een geïntegreerd systeem.
De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de
Nederlandse taal. Door de verschillende soorten
klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en
het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Meer weten?
www.taalinblokjes.nl
www.fenlexpertisecentrum.nl

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het
ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is
het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep1 en dat
de (visuele) segmentatie van de lettergrepen
tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het
waarnemen van het aantal klinkers in woorden
geeft tevens informatie over de woordlengte.
Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe
een woord moet worden gelezen.

Ga voor een indruk van het F&L-behandelprogramma naar
www.fenlexpertisecentrum.nl/fenl-methode-software
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De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op
klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen1. Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur
van de taal. De nadruk ligt op het leren spellen
van woordstructuren in plaats van op het leren
spellen van specifieke woorden.
1 Een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest.

