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Krachten bundelen

In Nederland lopen veel remedial teachers rond wat de kwaliteit niet altijd ten 
goede komt. Dit komt grotendeels omdat het beroep niet beschermd is. Eigen 
praktijken schieten als paddenstoelen uit de grond.. Maar wat is goed voor ons 
vak? Wat maakt jou als professional anders en beter? 

Ik denk dat remedial teaching om specialisatie vraagt en betere samenwerking 
tussen  gespecialiseerde rt’ers. Om, als het even kan, de krachten te bundelen. 
Dus mijn advies is: maak gebruik van het enorme netwerk om je heen. Zelf loop 
ik af en toe tegen vragen en situaties aan waar ik me geen raad mee weet. 

Onlangs werd ik gebeld door de moeder van Lisa, een meisje uit groep vier die ik 
één uur in de week begeleid. Lisa is zwak, op elk niveau scoort ze beneden 
gemiddeld en ze loopt op haar tenen. Thuis is ze vaak boos en gefrustreerd en op 
school heeft ze vaak kleine ruzies en irritaties met klasgenoten. Haar moeder 
werd vanuit school geadviseerd om haar te laten doubleren. Wat ik daar van 
vond, want zij was het hier niet mee eens. 

Ondanks mijn ervaringen met Lisa kon ik geen goed advies geven. Daarom heb 
ik wat rt-collega’s gebeld. In eerste instantie verwachtte ik dat het voor Lisa 
helemaal niet goed zou zijn om te doubleren. Het zou nooit een hoogvlieger 
worden en misschien was het beter om haar, weliswaar met de nodige 
hulptroepen die haar hierbij zouden blijven ondersteunen, door te laten gaan. 
Maar echt zeker wist ik het niet. 

Dus initieerde ik een gesprek met de ib’er en de leerkracht en ik stelde veel 
vragen. Beoordeelden ze Lisa niet teveel op haar prestaties? Waar zit de 
blokkade? Verwachten volgend jaar wel vooruitgang? Is blijven zitten sociaal-
emotioneel wel verstandig? Met deze informatie heb ik mijn weloverwogen 
mening gegeven. We gaan groep vier doubleren, no doubt about it. Voor Lisa is 
het namelijk beter. Ze is nog erg jong en er ontbreekt te weinig basiskennis om 
groep 5 in te kunnen. 

Ook Tijdschrift voor Remedial Teaching doet er alles aan om je van de beste 
informatie te voorzien. We gaan voor kwaliteit en willen ons onderscheiden. 
Vandaar dat dit themanummer gaat over wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast wil ik je wijzen op de website van de LBRT. Hierop staat veel 
informatie over lezingen, regio-bijeenkomsten en ook het forum is weer actief. 
Discussieer eens mee! 

Veel leesplezier en mocht je willen reageren op artikelen of zelf een leuk idee of 
tip hebben; mail me: hoofdredacteur@lbrt.nl. Antwoord verzekerd!  
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Komende editie van Tijdschrift voor Remedial Teaching: DSM-V special
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NIeUw oNDeRzoeK oVeR oNTSTAAN DySLexIe
Onderzoekers van de universiteit van Leuven stellen in het 
wetenschappelijke tijdschrift Science dat de gangbare verklaring 
voor het ontstaan van dyslexie achterhaald is. Het probleem zit 
volgens hen niet in de klankrepresentatie in de hersenen, maar in 
de verbinding tussen verschillende hersengebieden. Voorheen 
dacht men dat, om de link tussen symbolen en klanken te kunnen 
leggen, het belangrijk is om inzicht te hebben in de 
klankstructuur van de taal. En dat dyslectici minder voeling 
hebben met de klankstructuur van een taal. Nu blijkt uit scans 
van de hersenen van mensen mét en zonder dyslexie dat de 
klankrepresentatie bij dyslectici niet slechter en vaak zelfs beter 
is dan bij niet-dyslectici. Het probleem zit ‘m in de verbinding 
tussen de bilaterale auditieve cortex – dat is het deel van de 
hersenen waar de ‘vingerafdrukken’ van gesproken klanken 
worden bewaard – en een ander hersengebied (het gebied van 

Broca) dat ook actief is bij het verwerken van gesproken klanken. 
De onderzoekers stelden vast dat er bij personen met dyslexie 
iets mis is met de communicatie tussen deze twee hersenregio’s. 
De oorzaak van dyslexie moet dus zo goed als zeker gezocht 
worden bij de slechte toegang die het gebied van Broca, dat bezig 
is met de meer complexe klankverwerking, heeft tot de bilaterale 
auditieve cortex, waar de ‘vingerafdrukken’ van de gesproken 
klanken bewaard worden. Daardoor ontstaat er een probleem 
met het ophalen van klankgegevens. Mogelijk leidt deze 
ontdekking tot nieuwe behandelingen gericht op het verbeteren 
van verbindingen in de hersenen, bijvoorbeeld via elektrische 
prikkeling. Zou extra remedial teaching in de toekomst tot het 
verleden behoren? Daar moet eerst extra onderzoek naar gedaan 
worden. 
Wordt dus vervolgd. 

MeeR KINDeReN NAAR De IpAD-ScHooL
In de Volkskrant kondigde Maurice de Hond onlangs aan 
dat binnenkort twee nieuwe iPadscholen de deuren zullen 
openen. Na de zomer zijn het er zeker twintig volgens 
hem. En de verwachting is dat er alleen maar meer zoge-
noemde  ‘Steve Jobs’ scholen bijkomen. Luiden deze pio-
nierende scholen eindelijk de beloofde revolutie in? De 
Hond en O4NT geloven van wel. Volgens hen is het kantel-
punt nu bereikt. De Hond geeft aan dat hij niet verwacht 
dat het onderwijs nog tien jaar verder kan op oude voet.

MASTeRKLAS 
SpeLBeGeLeIDING
Sommige kleuters hebben veel uitda-
ging nodig, anderen komen moeilijk 
tot spel of herhalen het spel dat ze 
aan het spelen zijn. Kortom; er zijn 
veel verschillen in spelniveau tussen 
de kleuters en de begeleiding hier-
van. In de bijeenkomst Masterclass 
Spelbegeleiding leer je verschillende 
begeleidingstechnieken om het spel 
van deze jonge kinderen te stimule-
ren. Interesse? www.hco.nl
Data: woensdag 7 mei en 18 juni 2014
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: HCO, Zandvoortselaan 146, 
Den Haag 

AU SecoURS!
In het vmbo staat het vak 
Frans onder druk. Vorig jaar 
deden afgerond 7000 leer-
lingen op vmbo-t/gl exa-
men in Frans; 6,4% van alle 
examenkandidaten. In 2002 
waren dat er nog 11.700 
leerlingen: 9,7 % van de 
kandidaten. Dat is dus een 
forse afname. Daarentegen 
kiezen steeds meer leerlin-
gen voor het vak Duits. Dat 
is meer in trek! 
www.franszelfsprekend.nl

AcTUeeL
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RT’eR ALS 
MeDeBeHANDeLAAR
Benieuwd naar de stand van zaken? 
Lees de beleidsberichten of kijk op 
www.lbrt.nl. Hierop is het hele 
 dossier te lezen.

oUDeRBeTRoKKeNHeID
Veel scholen, rt’ers en ouders erkennen inmiddels het belang 
van samenwerking, maar toch blijkt de samenwerking in de 
dagelijkse praktijk nog allerminst vanzelfsprekend. Daarom 
organiseert CRS het congresthema Ouderbetrokkenheid - 
hoezo vanzelfsprekend?. Deze vindt dinsdag 11 september 
plaats op het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid in De 
Fabrique in Maarssen. Meer info te vinden op www.crs.nl

BeN JIJ op De HooGTe?
Staatssecretaris Dekkers van Onderwijs schreef de Tweede 
Kamer op 31 maart dat de invoering van passend onderwijs 
vooral bij de samenwerkingsverbanden soepel verloopt en op 
koers ligt om op 1 augustus aanstaande te starten. 
Daaren tegen constateert Dekkers dat ouders en leerkrachten 
nog onvoldoende zijn geïnformeerd. Acht tot tien ouders 
heeft behoefte aan meer informatie. Weet jij als rt’er genoeg? 
In deze uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching meer 
informatie over de juiste informatiebronnen en sites waarop 
je meer informatie kunt vinden. Zie pagina 32. 

RoBoT NoA ALS ASSISTeNT!
Pabo De Kempel in Helmond is als eerste Pabo in 
Nederland aan het experimenteren met de inzet van 
een robot als assistent in de klas. De robot NOA die in 
Frankrijk is ontwikkeld, is fascinerend. De robot wordt 
ingezet als middel om op een speelse manier denk-
processen bij kinderen op gang te brengen. Het is een 
extra leermiddel en wordt gezien als een verlengstuk 
van de docent. Zo heeft NOA al een geschiedenislesje 
gegeven over Nova Zembla op een basisschool waarin 
hij ook de moeilijke woorden met de leerlingen 
besprak en gaf hij een les over kleuren bij de kleuters. 
Dit alles onder groot enthousiasme van de leerlingen. 
Voor een demonstratie van NAO kijk op 
www.facebook.com/NAoKempel

eNGeLS IN De oNDeRBoUw
Sinds 1986 is Engels een verplicht vak op de basisschool in 
groep 7 en 8. Maar sinds 2000 is het vroeg vreemdetaalonder-
wijs (vvto) in opmars. Dat wil zeggen dat kinderen vanaf 
groep 1 of hoger een vreemde taal leren. Inmiddels zijn er al 
zo’n duizend basisscholen die extra Engels in de onderbouw 
geven. Het kabinet wil dit bemoedigen en heeft bij wijze van 
proef twaalf basisscholen toestemming gegeven om maxi-
maal de helft van de lestijd Engels als instructietaal te gebrui-
ken bij vakken als gymnastiek, aardrijkskunde en geschiedenis. 
Uit onderzoek van Cito blijkt echter dat een groot deel van de 
leerkrachten zich niet vaardig genoeg acht om goed Engels te 
geven. Werk aan de winkel dus! 
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oNDeRzoeK

Grootschalig effectonderzoek naar vergoede 
dyslexiebehandelingen 

De vooruitgang 
vergeleken met 
niet-dyslecten
Sinds de dyslexiezorg in het basispakket 
van de zorgverzekeraars is opgenomen, 
hebben kinderen met ernstige, 
enkelvoudige dyslexie recht op vergoede 
diagnostiek en behandeling. De 
geprotocolleerde en systematische 
werkwijze maakt grootschalig onderzoek 
naar de effecten hiervan mogelijk. 
Promovendus Liesbeth Tilanus doet in dit 
artikel verslag van de eerste bevindingen 
die te maken hebben met het 
behandeleffect op korte termijn. Cruciaal 
in haar onderzoek is dat de vooruitgang 
van de groep dyslecten wordt afgezet 
tegen een controlegroep van niet-
dyslecten. Op deze manier wordt er een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
evidence based onderzoek naar 
dyslexiezorg in Nederland. 
Door Liesbeth Tilanus

Internationaal is er al veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan 
naar dyslexie: zowel naar de kenmerken als naar de behandeling 
ervan. Toch zijn de resultaten van deze onderzoeken niet zomaar 
te generaliseren naar Nederlandse kinderen met dyslexie. De 

meeste onderzoeken zijn namelijk gericht op de Engelse taal waar-
van het spellingssysteem veel minder transparant is dan in de 
Nederlandse taal. Omdat het Engels veel meer onregelmatigheden 
kent dan het Nederlands, is de manier waarop leren lezen en spellen 
plaatsvindt en de problemen die daarbij mogelijk aanwezig zijn, niet 
altijd met elkaar te vergelijken.
Ook in Nederland is door de jaren heen veel onderzoek gedaan naar 
dyslexie. Het ontbreken van een systematische vorm van diagnostiek 
en behandelen en een te grote verscheidenheid aan cliënten, maakte 
betrouwbaar, grootschalig onderzoek in het verleden echter moeilijk. 
De invoering van de geprotocolleerde dyslexiezorg in 2009 bood 
nieuwe mogelijkheden. Vandaar dat er op dit moment promotieon-
derzoek plaatsvindt naar de effectiviteit van de geprotocolleerde dys-
lexiezorg in Nederland. Onderwijsadviesbureau Marant in Elst voert 
dit uit, in samenwerking met Radboud Universiteit in  Nijmegen. 

Dyslexiezorg in Nederland
De vergoede dyslexiezorg gaat uit van het dyslexieprotocol van Blo-
mert (2006). Voorafgaand aan de diagnostiek vindt er een screening 
plaats. Hierin wordt nagegaan of kinderen aan het achterstand- en 
aan het hardnekkigheidcriterium voldoen. Wanneer er sprake is van 
aanhoudende, hardnekkige resultaten op het gebied van lezen en/of 
spellen, en een zogenaamde comorbiditeit kan worden uitgesloten 
(of onder controle is), hebben kinderen in principe recht op (vergoede) 
dyslexiediagnostiek, mogelijk gevolgd door vergoede behandeling. 
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Het diagnostisch proces
Tijdens de onderkennende diagnostiek worden achterstanden op 
het gebied van lezen en spellen onderzocht. Op het gebied van lezen 
wordt er onderscheid gemaakt tussen het lezen van bestaande 
woorden en pseudowoorden. Behaalde scores worden omgezet naar 
gestandaardiseerde scores. Indien deze duiden op een (grote) ach-
terstand, kan er dyslexie worden vastgesteld. Het niveau van spellen 
wordt eveneens in kaart gebracht. Deze score wordt samengeno-
men met het niveau van lezen, waarna een eventuele diagnose 
volgt. 
In de verklarende diagnostiek wordt vervolgens nagegaan wat de 
zogenaamde ‘verklaring’ is voor de lees- en spellingproblemen. Er 
zijn zes indicatoren te onderscheiden: 
• grafeem-foneem koppeling (accuratesse en snelheid)
• snel serieel benoemen (letters en cijfers)
• fonologische taalvaardigheden (accuratesse en snelheid).
Indien er op twee of meerdere indicatoren uitval te zien is, heeft een 
kind recht op vergoede dyslexiebehandelingen indien ook de 
 controlevaardigheden (cognitieve capaciteiten) uitwijzen dat er 
geen alternatieve verklaringen zijn en een kind op basis van zijn of 
haar intelligentie voldoende in staat is om te kunnen profiteren van 
de behandeling.

Diagnostische profielen 
Het artikel Diagnostic profiles of children with developmental dys-
lexia in a transparent orthography (Tilanus, Segers & Verhoeven 
2013), beschrijft de diagnostische profielen van 122 kinderen met 

dyslexie. Deze kinderen voldoen aan alle eisen die zijn gesteld om in 
aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg en zijn allemaal 
op dezelfde systematische manier onderzocht. Deze uniformiteit in 
diagnostiek leidt tot een grote beschikbare database. Het biedt de 
mogelijkheid om te kijken waarin de kinderen overeenkomsten laten 
zien en op welke gebieden de kinderen verschillen. 
In het kader van het promotieonderzoek, waarin uiteindelijk ant-
woord wordt gegeven op het effect van de behandelingen, zijn er 
controlegroepen samengesteld. Dit zijn kinderen die geen dyslexie 
hebben en dus ook geen behandeling hebben gehad. Deze controle-
groep bestaat uit 108 kinderen. Zij zijn op dezelfde systematische 
manier onderzocht als de kinderen met dyslexie. Ook van deze groep 
kinderen kunnen de resultaten geanalyseerd worden. Welke over-
eenkomsten laten zij zien en op welke manieren verschillen deze 
groep kinderen van elkaar? Nog mooier is het om de resultaten van 
de twee groepen naast elkaar te leggen: hoe verhouden de scores 
van de verschillende groepen zich tot elkaar? Wat kenmerkt de 
Nederlandse kinderen met dyslexie die voor de vergoedingsregeling 
in aanmerking komen? 

eerste onderzoeksvraag
De eerste onderzoeksvraag bekijkt hoe de diagnostische profielen 
van kinderen met dyslexie verschillen van kinderen zonder dyslexie. 
Waar in de dagelijkse praktijk slechts wordt gekeken naar de ruwe 
score van kinderen (totaal aantal goed gelezen woorden in een 
bepaalde tijd), wordt er in het grootschalige onderzoek diepgang 
gezocht door onderscheid te maken tussen de nauwkeurigheid van 
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lezen (het percentage goed gelezen woorden) en de snelheid van 
lezen (het totaal aantal goed gelezen woorden). 

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde scores per diagnostische 
toets voor de twee onderzoeksgroepen. 

Figuur 1. Diagnostische profielen van kinderen met en kinderen zonder 
dyslexie

In de figuur is te zien dat de scores van de controlegroep (groene 
lijn) over het algemeen hoger zijn dan de scores van de kinderen met 
dyslexie (blauwe lijn). Dit is duidelijk het geval in het linkerdeel van 
de grafiek (bij lezen en spellen). We spreken hier van significante, 
betekenisvolle verschillen. Ook zijn de scores uit de verklarende diag-
nostiek opgenomen in de analyse en weergegeven in de grafiek. Bij 
het snel serieel benoemen is onderscheid gemaakt tussen het 
benoemen van letters en cijfers. In beide gevallen behalen kinderen 
met dyslexie een hogere score dan de kinderen uit de controlegroep. 
De score betreft in beide gevallen de snelheid van benoemen: hoe 
langer je over de test doet, hoe zwakker je prestatie. Ook op deze 
indicator presteren kinderen met dyslexie dus zwakker dan de con-
trolegroep. Zij laten automatiseringsmoeilijkheden zien. 
In de grafiek lijken de scores op het verbaal werkgeheugen dicht bij 
elkaar te liggen, maar toch blijken deze scores ook significant van 
elkaar te verschillen. De kinderen zonder dyslexie behalen gemid-
deld een gemiddelde gestandaardiseerde score (standaardscore 
10.30 (standaarddeviatie 27.71), terwijl de kinderen met dyslexie 
gemiddeld een beneden gemiddelde score (standaardscore 7.91 
(standaarddeviatie 2.52) behalen. Een standaardscore kan variëren 
van 1 tot 19 (10 is gemiddeld). Ook op de andere maten verschillende 
de twee groepen significant van elkaar. Kinderen met dyslexie pres-
teren op alle onderdelen zwakker. 

Tweede onderzoeksvraag
De tweede onderzoeksvraag richt zich op klinische classificatie (de 
kans om tot de groep kinderen met dyslexie te behoren). Om te kij-
ken welke tests de beste voorspellers zijn voor klinische classificatie 
is er op drie manieren een analyse uitgevoerd: 

1)  Lees- en spellingprestaties als voorspellers
Als de leesmaten (bestaande woorden en onzinwoorden) en de spel-
lingresultaten opgenomen worden in de analyse, blijkt dat klinische 
classificatie (behoren tot de groep zwakke lezers) met 67 procent 
kan worden vastgesteld. Voor tweederde deel wordt klinische classi-
ficatie dus bepaald door het niveau van lezen en spellen. Opvallend 
hierbij is dat de snelheid van het lezen van bestaande woorden en 

de spellingprestaties de belangrijkste voorspellers zijn. Snelheid is 
dus een belangrijkere voorspeller voor klinische classificatie dan 
nauwkeurigheid van lezen. 

2) Resultaten op de vier domeinen als voorspellers
Als in de analyse alleen maten uit de verklarende diagnostiek wor-
den opgenomen in de analyse is het percentage van voorspelling 
lager, namelijk 47 procent. Het verbale werkgeheugen is, net als het 
snel serieel benoemen van letters en het kunnen spelen met klan-
ken (het verwisselen van letters van woorden), een belangrijke voor-
speller. Ook het kunnen benoemen van de klanken blijkt een signifi-
cante voorspeller. 

3)  Alle resultaten als voorspellers 
Alle diagnostische maten in de analyse samengenomen (onderken-
nende diagnostiek en verklarende diagnostiek), blijkt dat voorspel-
ling is gestegen naar 71 procent en dat nog steeds de snelheid van 
het lezen van bestaande woorden, spelling en aanvullend het verba-
le werkgeheugen en het benoemen van de klanken de beste voor-
spellers zijn van klinische classificatie; het hebben van dyslexie.

Tot slot wordt er gekeken naar de invloed van de prestaties op de zes 
indicatoren op de prestaties van het lezen van bestaande woorden, 
pseudowoorden en spelling. Resultaten laten zien dat in een trans-
parante orthografie het lezen vooral een snelheidsprobleem is (in 
plaats van vooral een probleem in nauwkeurigheid) en dat een fono-
logisch tekort aan dit probleem ten grondslag ligt. 
Kinderen met dyslexie hebben dus problemen met lezen en spellen 
en deze problemen zijn gerelateerd aan fonologisch bewustzijn, let-
terkennis, snel serieel benoemen en het verbaal werkgeheugen. De 
kinderen uit de controlegroep laten een veel minder grote verschei-
denheid aan voorspellers van lees- en spellingprestaties zien. Dit 
resultaat heeft duidelijke praktische relevantie: diagnostisch onder-
zoek moet dus altijd maten bevatten uit de verschillende domeinen. 

 
Belang van diagnostische profielen
Om een uitspraak te kunnen doen over het effect van behandelen, is 
het noodzakelijk om kindeigen factoren (diagnostische profielen) in 
de analyse mee te nemen. De diagnostiek is het eerste meetmo-
ment in het effectonderzoek. De eerste herhaalde meting, na 12 
behandelsessies, laat zien hoe een kind zich in deze periode op het 
gebied van lezen en spellen heeft ontwikkeld. De vooruitgang die de 
kinderen met dyslexie ten opzichte van de scores tijdens de diagnos-
tiek laten zien is echter niet per definitie het effect van behandelen 
(figuur 2). Er spelen meerdere factoren mee. 

Om het behandeleffect vast te kunnen stellen moeten de scores van 
de kinderen met dyslexie vergeleken worden met de controlegroep 
(figuur 3). Wanneer de resultaten van de controlegroep worden 

‘Om een uitspraak te kunnen 
doen over het effect van 
behandelen is het noodzakelijk 
om kindeigen factoren 
(diagnostische profielen) in de 
analyse mee te nemen’
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Liesbeth Tilanus werkt als orthopedagoog bij 
Marant, adviseurs in leren en ontwikkeling en is 
promovendus aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen. In samenwerking met prof. dr. Ludo Verhoe-
ven en dr. Eliane Segers werkt ze aan een groot-
schalig onderzoek naar de effectiviteit van 
vergoede dyslexiebehandelingen.

geplaatst in de grafiek en worden vergeleken met de kinderen met 
dyslexie, dan ontstaat er ineens een ander beeld. De lijn die de voor-
uitgang van de kinderen met dyslexie weergeeft, loopt parallel met 
de lijn die de vooruitgang van de kinderen uit de controlegroep 
weergeeft. De verschilscores in vooruitgang verschillen niet signifi-
cant. De kinderen met dyslexie laten in de eerste periode van behan-
delen dezelfde vooruitgang zien als kinderen uit de controlegroep. 
De vraag is nu natuurlijk hoe we dit kunnen verklaren. Verklaringen 
zoeken we ook voor maten waarop de kinderen wél vooruitgang 
laten zien. 

Visualiseren van grafeem-foneem koppeling
Op dit moment worden de behandeleffecten op korte termijn beke-
ken. Tijdens de eerste twaalf behandelsessies wordt er primair aan-

dacht besteed aan het aanleren van de grafeem-foneem koppelin-
gen. Om dit aan te leren wordt er echter iets toegevoegd, namelijk 
het gebruik van symbolen. De Nederlandse taal wordt aan de hand 
van deze symbolen gevisualiseerd (figuur 4). De visualisering van de 
grafeem-foneem koppeling vormt de basis om te leren lezen en spel-
len van klankzuivere en niet klankzuivere woorden. Bij het vaststel-
len van het effect worden de diagnostische profielen van de kinde-
ren meegenomen. 
Na het in kaart brengen van de diagnostische profielen en het 
behandeleffect op korte termijn, worden de effecten op langere ter-
mijn in kaart gebracht. In het uiteindelijke proefschrift zal er ant-
woord geven worden op de vraag: wat is het effect van de vergoede 
dyslexiezorg, rekening houdend met de diagnostische profielen van 
de kinderen, de vooruitgang op korte en de vooruitgang op langere 
termijn. Cruciaal hierbij is om de vooruitgang te allen tijde af te zet-
ten tegen de controlegroep. Hiermee wordt er een belangrijke bij-
drage aan evidence based onderzoek naar dyslexiezorg in Nederland 
geleverd. 

Correspondentieadres: l.tilanus@marant.nl 

Dit is het eerste deel over het promotieonderzoek van Liesbeth Tilanus 
naar de effectiviteit van vergoede dyslexiebehandelingen. Deel twee 
verschijnt dit jaar nog in Tijdschrift voor Remedial teaching.
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with developmental dyslexia in a transparent orthography. Research in Deve-
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Visualisering van grafeem-foneem koppelingen 

Grafeem/foneem categorie Symbool Voorbeeld 

a   e   o   u   i Korte klanken -- <  --  < 
 k a t

aa   ee   oo   uu Lange klanken ---------- <  ----------  < 
b    oo    m

oe   ie   ui    eu
ei     ij   au   ou
ch    ng  nk  uw

Tweetekenklanken      | | <   | |   <
m  ui  s

aai   ooi   oei
auw   ouw

Drietekenklanken      | | |
    

<  | | |
h  aai

eeuw   ieuw Viertekenklanken      | | | |
 

<  | | | |
 l  eeuw

w   r   t   p 
s   d   f   g 
h   j   k   l 
z   v   b  n 
m (c), (x), (y)

Medeklinkers      < < <  -  <
t  r  a  p

Figuur 4. Visualisering van de grafeem-foneem koppeling

Figuur 2. Vooruitgang kinderen met dyslexie 
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Figuur 3. Vooruitgang kinderen met dyslexie  en controlegroep
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Taalgerichte aanpak bij 
rekenonderwijs leidt tot 
beter wiskundig redeneren
Door aandacht te schenken aan taal in de reken-wiskundeles sla je twee vliegen in één 
klap: leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid én ze krijgen beter toegang tot reken-
wiskundige vakinhoud. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jantien Smit. Haar 
onderzoeksvraag was: Hoe kunnen leerkrachten in meertalige klassen leerlingen 
ondersteunen bij het leren van taal die nodig voor rekenen-wiskunde? De lijngrafiek 
stond hierin centraal; een domein dat bij uitstek taal met zich meebrengt.
Jantien Smit

In het afgelopen decennium is er in toemende mate aandacht 
voor de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde. Taalont-
wikkeling verdient bij uitstek aandacht in klassen met leerlingen 
voor wie het Nederlands een tweede taal is. Deze leerlingen 

kunnen zich bij het leren van de ‘taal van het vak rekenen-wiskunde’ 
(rekentaal) minder dan autochtone klasgenoten beroepen op reeds 
ontwikkelde dagelijkse en algemeen-schooltalige vaardigheid in het 
Nederlands (Elbers, 2010). Uit onderzoek blijkt echter dat taal als 
toegangspoort tot het denken essentieel is voor het inzichtelijk leren 
van alle leerlingen (Mercer & Littleton, 2007). 
In mijn promotieonderzoek stond het domein lijngrafieken centraal: 
een domein dat bij uitstek taal met zich meebrengt. In dit domein 
ondervinden leerlingen bijvoorbeeld problemen bij de talige activi-
teit van het interpreteren van het verloop van de grafiek, zo blijkt uit 
de onderzoeksliteratuur (Leinhardt, Zaslavsky, & Stein, 1990). Anders 
dan het aflezen van gegevens uit de grafiek, waarbij getallen het 
antwoord vormen, vergen grafiekinterpretaties het praten en schrij-
ven in zinnen. 

Taalgerichte lessenserie ontwikkeld
In de loop van drie ontwerpgerichte onderwijsexperimenten, uitge-
voerd in groep 7/8 van drie meertalige basisscholen, is een taalge-
richte lessenserie ontwikkeld gericht op het leren interpreteren van 
lijngrafieken. De focus was daarbij tweeledig: enerzijds het ontwik-
kelen van vakinhoudelijke kennis over lijngrafieken (bijvoorbeeld 
hoe construeer je een lijngrafiek en welke conventies gelden daar-
bij), anderzijds het ontwikkelen van de taal die nodig is voor het 
beschrijven en interpreteren van lijngrafieken. 
Een eerste uitgangspunt bij het ontwerpen vormden de principes 
van realistisch reken-wiskundeonderwijs. Zo werd de lijngrafiek niet 
als kant-en-klare representatie aan leerlingen aangeboden, maar 
begon de lessenserie met een open probleem waarbij leerlingen zelf 
tot ‘heruitvinding’ van de lijngrafiek kwamen. De kinderen kregen-
meetgegevens voorgelegd van de groei van een zonnebloem, waar-
bij sommige meetgegevens ontbraken. De vraag hierbij was: ‘Kun je 
nu in één oogopslag zien of de zonnebloem de drie meter haalt? 

figuur 1: Groeiende woordenlijst: schooltaal (linkerkolom: werkelijk-
heid) en vaktaal (rechterkolom: grafiek) voor het spreken en schrijven 
over lijngrafieken

Maak eens een plaatje waarin je dat kunt zien.’ Leerlingen maakten 
vervolgens hun eigen ‘plaatjes’ (representaties) en discussieerden 
hierover in groepjes en in klassikaal verband. Daarbij, en ook in ande-
re activiteiten, was er veel ruimte voor doelgerichte interactie (een 
ander principe van realistisch reken-wiskundeonderwijs). 

Een tweede leidraad bij het ontwerpen was de onderwijsleercyclus 
(Gibbons, 2009): een gefaseerde aanpak die zelfstandigheid in de 
benodigde domeinspecifieke (reken)taal bevordert. In het begin van 
de lessenserie werd het domein lijngrafieken verkend en werden 
belangrijke school- en vaktaalwoorden geïntroduceerd en opge-
schreven op een ‘groeiende woordenlijst’ (zie figuur 1). Daarna kre-
gen leerlingen in lesactiviteiten op allerlei manieren steun bij het 
spreken en schrijven over lijngrafieken (zie bijvoorbeeld het spreek- 
en schrijfkader in figuur 2). 

oNDeRzoeK
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Taal bij lijngrafieken
Om de hoofdvraag van het onderzoek te kunnen beantwoorden zijn 
we om te beginnen nagegaan welke taal nodig is om te kunnen 
spreken en schrijven over lijngrafieken. Daartoe is een literatuurstu-
die uitgevoerd, een expertondervraging gedaan en hebben we ons 
laten informeren door talige hobbels die in het uitvoeren van de les-
sen naar voren kwamen. De benodigde taal voor het domein lijngra-
fieken hebben we geïdentificeerd in termen van een ‘genre’. In lijn 
met principes uit de genredidactiek (Derewianka, 1990) hebben we 
vastgesteld wat de taal- en structuurkenmerken zijn van een proto-
pyische grafiekbeschrijving (zie figuur 3), zodat we deze kenmerken 
vervolgens expliciet aan de orde konden stellen in de lessen en het 
instructiemateriaal. 
Een structuurkenmerk van het genre is bijvoorbeeld het op twee 
manieren duiden van de lijngrafiek: wat gebeurt er in de werkelijk-
heid én wat laat de grafiek zien? Dit brengt verschillende formule-
ringen met zich mee: ‘Van zijn 35ste tot zijn 40ste blijft zijn gewicht 
hetzelfde [werkelijkheid]. Dat zie ik aan de grafiek, die constant blijft 
[grafiek].’ Een taalkenmerk van het genre betrof onder meer bepaal-
de woordcombinaties zoals ‘van... tot’, die een tijdsperiode uitdruk-
ken. Bij het interpreteren van grafieken is het essentieel om onder-
scheid te kunnen maken tussen een moment in de tijd (een punt in 
de grafiek) en een periode in de tijd (een segment van de grafiek). 
Iets waar bij uitstek tweedetaalleerders moeite mee hebben. Een 
ander taalkenmerk betrof het gebruiken van vaktaalwoorden voor 
het verloop van de grafiek (bijvoorbeeld: stijgen, dalen, constant) en 
het gebruik van schooltaalwoorden voor de werkelijkheid (bijvoor-
beeld: toenemen, afnemen, gelijk blijven). 

Adaptieve talige ondersteuning: scaffolding
Ter beantwoording van de hoofdvraag hebben we ons ten tweede 
gericht op de ondersteuning van taalontwikkeling door de leer-
kracht. Deze ondersteuning hebben we geconceptualiseerd als scaf-
folding (Wood, Bruner, & Ross, 1976) van taal: adaptieve talige 
ondersteuning die leerlingen helpt bij het verwerven van taalvaar-
digheid die bijdraagt aan het zelfstandig denken en communiceren 
in schoolse vakken. Dit idee hebben we uitgewerkt door een reper-
toire van scaffolding-strategieën te ontwikkelen, gericht op taalont-
wikkeling (Smit, Van Eerde, & Bakker, 2013). 
Met deze scaffolding-strategieën zetten leraren de taalontwikkeling 
metaforisch gezien ‘in de steigers’. Een leraar kan bijvoorbeeld een 
uitspraak van een leerling (‘dan gaat-ie dalen’) herformuleren in 
rekentaal (‘de grafiek daalt’). Ook de dagelijkse taal van leerlingen 
werd op een hoger plan getild: ‘Oom Kees gaat gewoon steeds dik-
ker worden’ werd bijvoorbeeld geherformuleerd tot ‘Inderdaad, zijn 

gewicht neemt toe’. Maar een leraar kan een leerling ook 
vragen om preciezer te formuleren: ‘Hoe zeggen we dat in 
rekentaal?’ Als een leerling zich al precies uitdrukt, kan de 
leraar deze uitspraak letterlijk herhalen om een voorbeeld 
te stellen aan de andere leerlingen (‘Inderdaad, de grafiek 
blijft constant’). 
De resultaten van het onderzoek lieten zien dat de de leer-
lingen door de taalgerichte lessen waarin scaffolding-stra-
tegieën werden geboden inderdaad vooruit zijn gegaan in 
het beoogde genre voor lijngrafieken. Aan de hand van 
een analysemodel hebben we aan grafiekbeschrijvingen 
die gemaakt zijn door leerlingen, zowel voorafgaand als na 
afloop van de lessenserie, een cijfer van 0 tot 10 toege-
kend. 

Beter wiskundig redeneren
De leerlingen lieten een absolute vooruitgang in het genre 
van 2,90 zien (Smit & Van Eerde, 2013). Deze vooruitgang 
is statistisch significant, met een effectgrootte van 1,79. 
Door de aard van het onderzoek kon geen vergelijking 
gemaakt worden met het reguliere rekenonderwijs. Wel 

liet het onderzoek zien dat een dergelijke taalgerichte aanpak in 
relatief weinig tijd een groot effect kan sorteren: dankzij de vaktaal-
ontwikkeling gingen leerlingen beter wiskundig redeneren. 
Aangezien uit nationale en internationale prestatiestudies blijkt dat 
allochtone leerlingen slechter presteren in taal en rekenen dan 
autochtone leerlingen, is dit een belangrijke opbrengst van het 
 promotieonderzoek. Door aandacht te schenken aan taal in de 
rekenles sla je twee vliegen in één klap: leerlingen ontwikkelen hun 
taalvaardigheid én ze krijgen beter toegang tot reken-wiskundige 
vakinhoud.

Correspondentieadres: j.smit@saxion.nl
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figuur 2: Spreek- of schrijfkader bij een lijn-
grafiek over de groei van giraf Niek

figuur 3: Beschrijving van een lijn-
grafiek in het geïdentificeerde 
domeinspecifieke genre
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Directeur passend onderwijs regio 
Zuid-Kennemerland Lucas Rurup

‘Wij hebben de 
 indicatiecommissies 
afgeschaft’

Passend onderwijs moet ervoor zorgen 
dat leerlingen per 1 augustus 2014 een zo 
passend mogelijke plek in het reguliere 
basisonderwijs krijgen. Regio Zuid-
Kennemerland is een van de drie regio’s 
in Nederland waar passend onderwijs al 
sinds 1 augustus 2013 is ingevoerd. We 
stellen Lucas Rurup, directeur passend 
onderwijs van regio Zuid-Kennemerland 
10 vragen over welke keuzes zij hebben 
gemaakt en wat de voordelen zijn van 
passend onderwijs. 
Tekst: erica Jansen

1Wat is de grootste verandering met betrekking tot passend 
onderwijs?
“Je krijg meer vrijheid en daarmee meer verantwoordelijk-
heid per regio. Hoe je deze vrijheid invult is misschien wel de 

grootste verandering. Je kunt passend onderwijs zo inrichten dat er 
bijna niets verandert. Zo kun je als regio besluiten om een indicatie-
commissie in te richten zoals die nu ook bestaan. Met regels over 
welk IQ of welke gediagnosticeerde stoornis een kind moet hebben 
om voor bepaalde zorg in aanmerking te komen. In dit systeem heb-
ben sommige leerlingen een hulpvraag maar ze voldoen vaak niet 
aan de gestelde criteria. Andere krijgen een rugzak op basis van de 
criteria terwijl hun hulpvraag misschien minder nijpend is. Er worden 
hele dossiers vol geschreven over alle beperkingen van een leerling 
om op deze wijze zorggelden te verkrijgen. Nu de regio’s zelf de 
keuze krijgen per 1 augustus 2014, is het mogelijk om het zo te rege-
len dat je bijvoorbeeld geen diagnose als autisme nodig hebt om 
toch extra zorg te krijgen voor een kind. Als die regio dat op deze 
manier gaat regelen natuurlijk.”

2Regio Zuid-Kennemerland is al gestart met passend onderwijs. 
Hebben jullie de indicatiecommissie afgeschaft?
“Ja. Dat betekent dus dat wij niet langer extra zorg laten 
afhangen van externe deskundigen die op afstand staan van 

de leerling, maar door de deskundigen die direct bij de leerling 
betrokken zijn. Ik doel hier op de school en de ouders. Dus IQ en 
stoornis zijn geen doorslaggevende redenen meer om extra hulp te 
ontvangen. We hebben hiervoor een driehoek opgesteld waarin 
school, ouders en bij schoolwisseling de nieuwe school, zelf kunnen 
beslissen over de juiste oplossing. Die oplossing kan ook gevonden 
worden op de basisschool zelf. Deze driehoek is vrij om andere des-
kundigen erbij te betrekken, zoals de remedial teacher. Zij bepalen 
met elkaar welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Als de drie-
hoek iets een goede oplossing vindt, dan is het samenwerkingsver-

INTeRVIew
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band het hiermee eens. Wij checken bij alle partijen of er consensus 
is en beoordelen dus niet inhoudelijk. Je haalt op deze manier heel 
wat drempels weg en geeft daarmee veel verantwoordelijkheid aan 
de scholen. We zien dat dit tijdwinst oplevert; minder bureaucratie.” 

3Loopt het naar verwachting?
“Ja. Er zijn geen zaken die tegenvallen. Wel zijn er punten 
van aandacht. De eerste is hoe de toekomst voor het speci-
aal basisonderwijs en het speciaal onderwijs er uit moet 

gaan zien. We zien de leerlingenaantallen op deze scholen teruglo-
pen. Basisscholen verwijzen steeds minder door. Daarnaast moeten 
de regio’s zoveel mogelijk zelf hun leerlingen gaan opvangen. De so-
scholen hebben leerlingen uit meerdere regio’s en die vallen mis-
schien ook grotendeels weg. Het tweede punt betreft de communi-
catie tussen de ouders en de scholen. We moeten leren luisteren 
naar ouders zonder ons eigen standpunt te verliezen. Je kunt lijn-
recht tegenover elkaar staan met betrekking tot oplossingen, maar 
je kunt wel luisteren en begrip tonen.”

4Wordt jullie ervaring gebruikt om eventuele procedures bin-
nen het passend onderwijs voor de invoering op 1 augustus 
aan te passen?
“Nee. Wij zijn met passend onderwijs begonnen onder de 

experimentwet. We zijn eerder gestart dan de wetgeving verplicht 
stelt. De wet passend onderwijs wordt niet meer gewijzigd, wel wor-
den we gemonitord (zie www.passendonderwijs.nl). We bloggen 
met verhalen uit de praktijk en worden gevraagd voor interviews en 
congressen. Op die manier doen wij wel veel aan kennisoverdracht. 
Passend onderwijs zou per 1 augustus 2012 ingevoerd worden. Daar 
hebben wij naartoe gewerkt. Toen kwam er uitstel; namelijk tot 1 
augustus 2014. Maar omdat wij er al klaar voor waren, hebben we 
besloten om via de experimentwet alvast te starten.”

5Passend onderwijs is een bezuinigingsmaatregel. Zijn er ook 
voordelen voor de individuele leerling te noemen?
“Een leerling hoeft niet meer beschreven te worden in zijn 
tekortkomingen om ondersteuningsmiddelen te verkrijgen. 

Een leerling hoeft niet eerst zes weken te wachten voordat hij naar 
het speciaal basisonderwijs of naar speciaal onderwijs zoals een 
Mytylschool wordt doorverwezen. Zo kan er gekozen worden voor 
een meer natuurlijke wijze van instromen op een nieuwe school. Bij-
voorbeeld na een vakantie. Als de driehoek waarin de ondersteuning 
bepaalt wordt en waarin de ouders participeren goed werkt, bete-
kent dit dat ouders volwaardiger partners zijn geworden dan voor-
heen. Deze processen zou ik wel een voordeel voor de individuele 
leerling willen noemen. Ik hoop overigens dat geen enkel leerling 
‘last’ ondervindt van passend onderwijs. Ofwel: kinderen hoeven 
niets te merken van de invoering van passend onderwijs.”

6In sommige samenwerkingsverbanden wordt gesproken over 
arrangementen voor zorgleerlingen. Wat zijn dit?
“Een zwaar arrangement is een verwijzing naar het speciaal 
onderwijs. Een light arrangement is bijvoorbeeld een hulp-

vraag omtrent gedrag of leren die met behulp van het samenwer-
kingsverband beantwoord kan worden. Een mediumarrangement is 

‘Wij laten extra zorg niet meer 
afhangen van het IQ of de 
 stoornis van een kind’
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dat er een professional op school komt om met de leerling te werken 
of te observeren. Zuid-Kennemeland werkt niet met arrangementen. 
De samenwerkingsverbanden die met arrangementen werken behe-
ren zelf het geld, wij hebben ervoor gekozen om de scholen het geld 
te geven.”

7Waarom heeft Zuid-Kennemerland gekozen om het geld bij 
de scholen te leggen?
“Wij vinden dat je bovenschools niet kunt bepalen wat goed 
is voor een leerling en wat niet. Op die manier neem je een 

beoordelende rol op je en het creëert automatisch weer papier in de 
vorm van aanvragen schrijven en lezen. Wat het ook in de hand 
werkt is dat scholen arrangementen gaan aanvragen omdat ze het 
zelf niet kunnen oplossen. En dit beloon je door het verstrekken van 
een arrangement. De scholen die het wel zelf oplossen negeer je 
omdat die geen extra geld en middelen krijgen. Je geeft dus aan-
dacht aan wat niet goed gaat in plaats van wat wel goed gaat. Ik 
deel de opvatting: ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit’. Wij verdelen 
het geld dus liever per leerling over de scholen.”

8Welke mogelijkheid biedt passend onderwijs voor remedial 
teachers?
“Wij hebben het in Zuid-Kennemerland zo geregeld dat leer-
lingen zoveel mogelijk meekomen in de groep. Maar als een 

kind op technisch lezen uitvalt, dan levert dat in een hogere groep 
op andere vakgebieden problemen op. Het is dan fijn dat je als 
school dan zelf mag bepalen of voor deze leerling ondersteuning in 
de vorm van remedial teaching ingekocht kan worden.”

9Heb je tips voor remedial teachers?
“Ik heb er drie voor ze. Tip 1: Laat het aan de school over om 
te vertellen hoe fijn het is om met jou samen te werken en 
gebruik te kunnen maken van jouw expertise. Zodoende 

gaan andere scholen denken:  ‘Dat willen wij ook!’ Als je teveel aan-
bodgericht werkt en zelf gaat verkondigen hoe belangrijk het is dat 
samenwerkingsverbanden met remedial teachers gaan samenwer-
ken dan ben je niet krachtig. Dan ben je één van de velen in de rij. 
Laten zien dat je goed bent, werkt stukken beter. Tip 2: durf het 
onderwijsaanbod in de klas bespreekbaar te maken als je een leer-
ling rt geeft. Wie weet krijgt een remedial teacher het heel druk 
omdat de instructie in de klas niet op niveau is. Dat klopt natuurlijk 
niet. Dus bespreek dit goed. Tip 3 is eigenlijk voor de scholen, maar 
heeft wel betrekking op remedial teaching. Kijk als school goed naar 
de kwaliteit van de instructie in de klas alvorens er een remedial tea-
cher wordt ingezet. Gebruik bij inzet de expertise van de remedial 
teacher ook om de leerkrachten te ondersteunen.”

10 De aanpak van Zuid-Kennemerland lijkt zo te horen 
goed uit te pakken voor de individuele leerling. Zijn er 
concluderend nog punten bij de invoering die nadelig 
werken voor het onderwijs en de (zorg)leerlingen?

“De gewijzigde wetgeving rondom passend onderwijs geeft samen-
werkingsverbanden veel regie om het onderwijs en de extra onder-
steuning zelf vorm te geven in de regio. Scholen moeten na gaan 
denken over de vrijheid die ze daarbij krijgen om op maat de onder-
steuning in te richten. Het vraagt tijd om de vraag: ‘Wat werkt 
effectief op mijn school’, goed te kunnen beantwoorden. Op den 
duur voorkomt het naar mijn mening dat ouders en school van 
mening kunnen verschillen. Het is belangrijk om deze vraag met alle 
betrokkenen op een school te bespreken. Dus zowel met leerkrach-
ten, ouders als de aanwezige interne of externe specialisten. De 
invoering van passend onderwijs roept dus nieuwe vragen en nieu-
we uitdagingen op. De vrijheid die het met zich mee neemt, maakt 
het ook mogelijk om zelf zaken te veranderen. Dit werkt altijd beter 
dan dat je je moet houden aan procedurele regels en afspraken. Als 
iets nadelig werkt, pak het dan aan en verander het. Wij zijn nu zelf 
aan zet.”  

DoeLeN pASSeND oNDeRwIJS 

1.  zo passend mogelijk onderwijs en aanpakken 
onderwijsbeperking

De huidige landelijke indicatiestelling is sterk medisch gericht; 
een door de zorg geïndiceerde stoornis vormt een belangrijk 
onderdeel binnen de indicatiestelling. Door de afschaffing van 
de landelijke systematiek krijgen schoolbesturen meer ruimte 
om bij de toekenning van extra onderwijsondersteuning uit te 
gaan van de onderwijsbeperking van de leerling. 

2. Leraren zijn beter toegerust
Met passend onderwijs wordt geïnvesteerd in opbrengstge-
richt werken voor alle leerlingen én in de verdere ontwikkeling 
van leraren.

3. Minder bureaucratie
Het nieuwe systeem moet minder complex en bureaucratisch 
zijn dan het huidige. 

4. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
Het moet duidelijk zijn waaraan de beschikbare middelen voor 
extra ondersteuning worden besteed. 

5. Geen thuiszitters
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Daarom is 
een belangrijk doel van passend onderwijs: een zo passend 
mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

6. Afstemming met andere sectoren
De inzet van extra ondersteuning in het onderwijs moet beter 
worden afgestemd op de inzet vanuit andere sectoren in het 
jeugddomein.

(Bron www.passendonderwijs.nl)

‘Ons samenwerkingsverband 
heeft er voor gekozen om het 
geld bij de scholen te houden’

INTeRVIew
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Johan Schokker

Krijgen leerlingen via een 
 ontwikkelingsperspectief onnodig 
een stempel?
Het ontwikkelingsperspectief kennen we vanuit 
het speciaal onderwijs. Met de invoering van het 
passend onderwijs zal dit fenomeen ook in het 
regulier basisonderwijs zijn intrede doen. In beide 
gevallen gaat het om de bepaling van een realis-
tisch eindniveau voor de leerling. Daarbij hoort ook 
een plan van aanpak.  
Inmiddels is hierover een stroom van publicaties 
verschenen, maar hoe het ontwikkelingsperspec-
tief in de praktijk uit zal pakken, is nog onduidelijk. 
Wel is duidelijk dat er belangrijke verschillen zijn 
tussen het speciaal onderwijs en het regulier 
onderwijs. In het speciaal onderwijs stelt de school 
immers voor iedere leerling  een ontwikkelingsper-
spectief vast. Dat is in het reguliere basisonderwijs 
niet het geval. Daarmee dient zich meteen de 
vraag aan voor welke 
leerling en op welk 
moment een ont-
wikkelingsperspec-
tief precies nodig is. 
Die vraag is des te 
prangender omdat 
het opstellen van 
een ontwikkelings-
perspectief ook een 
schaduwkant heeft. 
Van verschillende 
kanten is op het risico van het golem-effect gewe-
zen. Golem is het kleimannetje dat volgens de 
mythe tot monsterlijke proporties uitgroeit. Daar-
mee wordt aangegeven dat als de school expliciet 
uitspreekt dat zij niet al te hoge verwachtingen 
over een kind heeft, dat kind zich daar ook naar 
gaat gedragen.  
Daarbij speelt ook een rol dat de ontwikkelingslij-
nen van basisschoolleerlingen vaak veel grilliger 
verlopen dan men zou denken. Schokkende 
gebeurtenissen in het leven van een kind, zoals 
een verhuizing of scheiding, kunnen negatieve 
gevolgen hebben op de schoolprestaties, maar die 
gevolgen kunnen na een tijdje ook weer wegeb-
ben.  
Recent onderzoek laat zien dat de toetsprestaties 
van leerlingen niet langer dan een jaar een voor-
spellende waarde hebben. Het risico is dus reëel 
dat leerlingen via het ontwikkelingsperspectief 
onnodig een stempel krijgen.
Waar moet je nu op letten bij het opstellen van 
een ontwikkelingsperspectief? De soms grillige 
ontwikkeling van de leerling pleit ervoor niet te 
vroeg te beginnen met een ontwikkelingsperspec-
tief. Meestal is wel duidelijk wanneer een leerling 
extra ondersteuning nodig heeft en dan kan het 

niet anders. Maar in geval van twijfel is het ver-
standig eerst alles in het werk te stellen om het 
kind bij het reguliere onderwijsprogramma te hou-
den. Kijk ook goed naar de reden van de leerach-
terstand en staar je niet blind op de laatste toets-
resultaten.
Dit is ook het pleidooi van Gerard Melis in zijn 
vorig jaar verschenen brochure Ontwikkelingsper-
spectief in het regulier basisonderwijs (Boom test 
uitgevers, 2013). Hij raadt aan te wachten met het 
opstellen van een ontwikkelingsperspectief tot de 
toetsresultaten van groep 6 bekend zijn. Hij is ook 
een sterk voorstander om het IQ te betrekken bij 
het opstellen van een ontwikkelingsperspectief 
door in groep 6 een intelligentietest af te nemen. 
Zo ontstaat een breder beeld van de capaciteiten 

van het kind en 
wordt het risico van 
onderschatting klei-
ner.
Een ontwikkelings-
perspectief hoeft 
ook niet per se ‘voor 
altijd’ te zijn. Een 
leerling kan extra 
ondersteuning nodig 
hebben gedurende 
zijn hele schoolloop-

baan, maar men moet beseffen dat een leerling 
die ondersteuning kan ontgroeien. Met andere 
woorden, een leerling kan de achterstand te boven 
komen en ‘gewoon’ een zwakke leerling worden. 
Een laatste opmerking: verlies bij het opstellen van 
het ontwikkelingsperspectief niet de schoolse con-
text uit het oog. Stel niet alleen de vraag welke 
extra ondersteuning een kind nodig heeft, maar 
bedenk ook welke stappen het meest effectief zijn 
om de leerling zoveel mogelijk bij het reguliere 
onderwijsprogramma te houden. En het ontwikke-
lingsperspectief gaat weliswaar over de individue-
le leerling, maar de omstandigheden op school 
spelen ook een rol. Met andere woorden, denk bij 
het opstellen van het ontwikkelingsperspectief 
niet alleen aan de mogelijkheden van de leerling, 
maar ook aan de mogelijkheden van de school. 
Waar bijvoorbeeld ondersteuning aan meerdere 
leerlingen kan worden gecombineerd, hoeft het 
ontwikkelingsperspectief ook minder uit te mon-
den in ‘apart’ onderwijs.  En dat is tenslotte de 
bedoeling van het passend onderwijs.  

Stel ontwikkelingsperspectief 
pas op nadat de  

toetsresultaten van  
groep 6 binnen zijn

Johan Schokker is methodoloog bij Boom test uitge-
vers en houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
toetsen voor onder meer het basisonderwijs. 
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RT-programma’s aan 
de poort van hoger 
onderwijs werken
De studieprestaties van studenten in het hoger onderwijs die hebben deelgenomen 
aan bijspijkeronderwijs rondom het vak wiskunde in de zomer voorafgaand aan hun 
studie, liggen vele malen hoger dan studenten die hier niet aan hebben meegedaan. 
Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Maastricht en Erasmus Universiteit. In deze 
remedial teaching-programma’s wordt gebruik gemaakt van ICT-middelen in de vorm 
van e-tutorials. Deze kunnen vergaande aanpassingen maken en dus aansluiten op de 
individuele leerbehoeften van de leerling. De auteurs van dit artikel hebben aan de 
wieg gestaan van het Webspijkerprogramma van de Universiteit Maastricht en leggen 
in dit artikel uit hoe het precies tot stand is gekomen en wat er allemaal bij komt 
kijken. 
Dirk Tempelaar, Bart Rienties, Bas Giesbers

Bijspijkeronderwijs via ICT

oNDeRzoeK
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Tegenvallende studentprestaties die zich uiten in teleurstel-
lende instroom- en doorstroomcijfers zijn al meer dan een 
decennium een belangrijk aandachtspunt in het hoger 
onderwijs (ho) (Onderwijsraad, 2006). Bij beta- en gamma-

opleidingen worden kennisdeficiënties op het gebied van de wiskun-
de als veel voorkomende oorzaak aangewezen. Tekorten die zowel 
voortkomen uit het niet halen van het beoogde eindniveau in de 
vooropleiding, als het niet goed aansluiten van vooropleiding en ver-
volgopleiding (Onderwijsraad, 2006).  

De eerste categorie van deficiënties speelde een belangrijke rol in de 
discussie over het falen van Het Studiehuis, de onderwijsvernieu-
wing  van eind jaren negentig die de doorstroom van vwo naar ho 
moest bevorderen. Tegenwoordig speelt de tweede categorie een 
minstens zo belangrijke rol: de instroom wordt steeds diverser 
omdat steeds minder studenten de klassieke route van vwo naar ho 
volgen. De overstap van beroepsonderwijs naar universitair onder-
wijs is daar een voorbeeld van. Maar ook in toenemende mate de 
effecten van internationalisering. Opleidingen met een sterke inter-
nationale profilering, zoals die voor bedrijfskunde aan de Universi-
teit Maastricht (UM), kennen een instroom waarvoor het vwo-diplo-
ma een minderheid vormt (minder dan 30 procent). 
Omdat internationale onderwijssystemen voor voortgezet onderwijs 
sterk verschillen, zelfs voor buurlanden als België en Duitsland, 
impliceert deze internationalisering een enorme vergroting in diver-
siteit aan vooropleiding en voorkennis. Met als onmiddellijke conse-
quentie de urgentie dat remedial teaching zich flexibel aanpast aan 
individuele deficiënties.

SURF-projecten
In Nederland heeft SURF, de samenwerkingsorganisatie van Neder-
landse universiteiten en hoge scholen op het gebied van ICT, een 
belangrijke rol gespeeld als aanjager en subsidiegever van remedial 
teaching-projecten. In eerste instantie lag de focus op het ontwerp 
van flexibele rt-modules en het opdoen van ervaring met het 
gebruik ervan. De Webspijker projecten, waaraan de UM tussen 
2004 en 2008 deelnam, waren daar voorbeelden van (Rienties et al., 
2005; Tempelaar et al., 2007, 2008; Tempelaar, Kuperus et al., 2012; 
Wieland et al., 2007). 
Tussen 2009-2013 verschoof het accent meer naar het gezamenlijk 
vormgeven van toetsbanken waarmee dergelijke rt-modules gevoed 
werden. Tevens werd de reikwijdte verbreed: niet enkel meer gericht 
op de instroom, maar ook op de doorstroom in vooral het eerste stu-
diejaar van opleidingen met een stevige wiskundecomponent zoals 
bedrijfskunde, economie, levenswetenschappen, maar ook techni-
sche opleidingen aan de Nederlandse technische universiteiten, 
zoals bouwkunde, scheikunde.
Dit SURF-programma droeg de naam Toetsing en Toetsgestuurd 
Leren en omvatte onder andere NKBW-projecten dat staat voor: 
nationale kennisbank basisvaardigheden wiskunde. Daarin stelden 
instellingen tezamen toetsbanken voor de wiskunde samen. 
Vanaf 2013 heeft het SURF-programma weer een nieuwe focus 
gekregen: dat van de Learning Analytics (LA) (Tempelaar, Cuypers et 
al., 2012, 2013). Het belang van deze recente ontwikkeling voor reme-
dial teaching wordt verderop in dit artikel in het kader Learning Ana-
lytics toegelicht. 

elektronische leeromgeving ALeKS
Aan verschillende ho-instellingen zijn de afgelopen jaren wiskunde 
bijspijkerprogramma’s ontworpen op basis van de elektronische leer-
omgeving ALEKS. ALEKS staat voor Assessment and LEarning in 
Knowledge Spaces (zie ook: www.aleks.com en tik in het zoekvenster 
Higher Education Mathematics in). Dit werkt als volgt:  de Kennis-
ruimtetheorie of ‘knowledge space theory’ (KST) is de tak van kunst-
matige intelligentie die zich bezighoudt met de vraag hoe de totale 
kennis binnen een wetenschapsgebied, de ‘kennisruimte’, kan wor-
den gerepresenteerd. Maar ook hoe vervolgens de kennis van een 
individuele student (zijn ‘kennistoestand’) kan worden beschreven 
en door toetsing kan worden bepaald. Door adaptieve toetsing 
bepaalt ALEKS het kennisniveau van de student. 
Daarnaast ondersteunt ALEKS de student in het kiezen van de vol-
gende les. Dat is niet, zoals bij een leerboek, altijd die ene les die op 
de volgende pagina staat (de lineaire methode), maar ALEKS biedt 
een keuze uit verschillende lessen aan, die alle precies aansluiten op 
het kennisniveau van de student. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van kennisbomen. Zo’n boom bestaat uit een heleboel punten (de 
afzonderlijke lessen, ofwel ‘problem types’) plus verbindingen tus-
sen die punten. Wanneer twee lessen met elkaar verbonden zijn, 
betekent dit dat er een volgorde-relatie (precedentie-relatie) 
bestaat: je zal eerst de ene les moeten hebben afgerond, voordat je 
aan de volgende kan beginnen. Met adaptieve toetsen bepaalt 
ALEKS  de kennistoestand (knowledge state, K) van de student. In 
termen van de boomstructuur: de combinatie van punten die lessen 
voorstellen die de student beheerst. Vervolgens wordt de boom-
structuur gebruikt om de student te laten kiezen uit lessen die de 
student als volgende stap kan doen (ready to learn). Dat kan de vol-
gende les zijn in bijvoorbeeld het vereenvoudigen van breuken, net 
zoals bij het leerboek, maar kan ook een les zijn over een ander deel-
onderwerp (schrijven van breuken als percentages) of zelfs een heel 
ander onderwerp (oplossen van een lineaire vergelijking), zolang de 
student er maar klaar voor is. Die nieuwe lessen waarvoor de stu-
dent alle vereiste voorkennis heeft, duidt ALEKS aan met buitenrand 
(outer fringe). Maar de keus is nog ruimer, want ALEKS houdt ook bij 
hoe goed de student de lessen beheerst die al eerder gedaan zijn, 
maar waarvoor, blijkens de adaptieve toets, enige herhaling zinvol is. 
Deze lessen vormen de binnenrand (inner fringe) en maken ook deel 
uit van de te kiezen volgende les. Zie Figuur 1 voor een grafische 
weergave.

‘Door adaptieve toetsing bepaalt 
de elektronische leeromgeving 
ALEKS het kennisniveau van de 
student’

binnenrandgebied
van kennistoestand K

buitenrandgebied
van kennistoestand K probleemtypen

kennis-
toestand K

Figuur 1: Buitenrand- en binnenrand kennistoestand K 
Een efficiënte manier om de kennistoestand van een student te 
beschrijven is door de opsomming van zowel inner fringe als outer 
fringe (In deze figuur noemen ze dat overigens weer buitenrand- en 
binnenrandgebied). Dit sluit ook aan bij de aansturing van het leren 
van de student: op ieder moment kan de student kiezen uit ofwel een 
les uit de outer fringe (een nieuw onderwerp) ofwel het herhalen van 
een eerder geleerde maar niet volledig beheerste les uit de inner fringe.
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online zomercursus 
Uiteindelijk leidde dit onderzoek tot een online zomercursus op basis 
van ALEKS. Het werd een omvangrijk bijspijkerprogramma van 
tenminste honderd studie-uren gezien de sterk heterogene groep 
instromers. Veel omvangrijker dus dan de klassieke opfrisser aan het 
begin van het academisch jaar. Ook werd gekozen voor afstands-
onderwijs; op deze manier kon de cursus zich aanpassen aan vele 
vormen van voortgezet onderwijs en vele typen van deficiënties die 
daaruit voortkomen. En er moest flexibiliteit zijn omdat de cursus 
zich moest kunnen plooien naar de vakantieplannen van de 
toekomstige studenten.  Vandaar dat er gekozen werd voor de 
 zomermaanden. 

onwaarschijnlijk groot effect
In de verschillende projecten is goed gekeken wat het effect is van 
het volgen van de zomercursussen. Een lastig onderwerp omdat 
deelname vrijwillig is. Er zijn forse verschillen te constateren tussen 
de studieprestaties van studenten die aan de zomercursus hebben 
deelgenomen en de niet-deelnemers.  De deelnemers presteren na 
de cursus heel veel beter. Het ruwe effect is ongeveer even groot als 
het verschil tussen Wiskunde A en Wiskunde B in de vooropleiding. 
Dat is een onwaarschijnlijk groot effect: de zomercursus bedraagt 
immers zo’n honderd studie-uur, terwijl in het voortgezet onderwijs 
gedurende de hele bovenbouw op A of B-niveau wordt lesgegeven. 
Dat (te grote) ruwe effect moet deels worden toegeschreven aan 
zelfselectie: studenten die vrijwillig kiezen een deel van hun zomer-
vakantie op te offeren om wiskunde bij te spijkeren, zullen zich van 
andere studenten onderscheiden in gunstiger leerdisposities: meer 
motivatie, betere leerregulatie, etc. 
Het ruwe effect is de optelsom van het echte leereffect van de 
zomercursus, en het effect dat resulteert uit de zelfselectie door 
gunstiger studentkenmerken. En juist de splitsing van het ruwe 
effect in deze twee afzonderlijke componenten is een lastige statis-
tische exercitie, die veel extra data vereist. In feite zijn dat alle 
mogelijke studentkenmerken die een rol kunnen spelen in de keuze 
al dan niet aan de zomercursus deel te nemen. 
Onderzoek bij zowel UM als Erasmus Universiteit lijkt uit te wijzen 
dat er inderdaad een fors selectie-effect is, maar dat na correctie 

Learning Analytics
Learning Analytics (LA) beoogt het leerproces te versterken door 
op systematische manier het leren te bemeten, en met de uit-
komsten daarvan studenten en docenten te informeren, om zo 
het leren beter aan te sturen. Essentieel voor LA is de beschik-
baarheid van veel data over het leerproces, hetgeen eigenlijk 
enkel kan bij computerondersteund leren. De belangrijkste bron 
is in dat geval computer ‘logging’ data. Die kan helpen signaleren 
dat een student al langere tijd niet meer actief is geweest, maar 
ook complexere feedback genereren, zoals bijvoorbeeld dat een 
student onderwerpen in een niet voor de hand liggende volgorde 
bestudeert, of dat er verkeerde leerstrategieën worden gebruikt. 
In rt-programma’s die sterk adaptief zijn ingericht, aansluitend op 
individuele leerbehoeften, speelt feedback gebaseerd op LA een 
cruciale rol. Beroemd voorbeeld van een toepassing van LA is het 
‘stoplichtproject’ van de Amerikaanse Purdue Universiteit: eerste-
jaars studenten worden met een stoplichtsymbool gewaar-
schuwd als de combinatie van studie-inspanning en studiepresta-
tie aanleiding tot extra aandacht geeft. Daarbij wordt data 
gebruikt uit digitale leeromgevingen om het signaal samen te 
stellen. In ALEKS is deze terugkoppeling beschikbaar door de aan-
wezigheid van allerlei ‘dashboards’ die de voortgang in het leer-
proces aangeven: zie Figuur 2 als voorbeeld.

Een bijzondere vorm van LA is die waar de feedback wordt geba-
seerd op een combinatie van systeemdata, en leerdispositie-data. 
Dispositionele LA heet deze toepassing, waarin de feedback per-
soonlijk ingekleurd wordt op basis van leervoorkeuren van de stu-
dent. Zie Tempelaar en Cuypers et al. (2012, 2013) voor meer ach-
tergrondinformatie. 
Deze variant stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van rele-
vante studentkenmerken als leerstijl, motivatie, attitudes; in veel 
toepassingen zullen deze gegevens maar beperkt beschikbaar 
zijn. Het zijn overigens wel precies de gegevens die ook voor 
effectbepaling van belang zijn, dus vaak zullen deze toepassingen 
hand in hand gaan. Figuur 2: ALEKS dashboard (gedeeltelijk) voor docent

‘Het ruwe effect van de cursus is 
ongeveer even groot als het 
 verschil tussen Wiskunde A en 
Wiskunde B in de vooropleiding’
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daarvoor nog een aanzienlijk leereffect resteert (grofweg: 50 pro-
cent van het ruwe effect is selectie, 50 procent is leeropbrengst van 
RT; zie Tempelaar et al., 2011). Opmerkelijk genoeg wordt daarbij het 
grootste leereffect behaald niet bij leerstof uit de bovenbouw, maar 
bij meer basale algebraïsche vaardigheden, primair onderdeel van 
het onderbouwprogramma. 

Wij zijn van mening dat recente ontwikkelingen in het hoger onder-
wijs, met voorop internationalisering, een impuls geven aan nieuwe 
vormen van remedial teaching. Computerondersteunde leermidde-
len, adaptieve toetsing, aan aanpassing aan individuele leerbehoef-
ten zijn daarin cruciaal. Nieuwe ontwikkelingen als Learning Analy-
tics zullen daarin een grotere rol gaan spelen.

Het hier beschreven onderzoek heeft in belangrijke mate geprofiteerd 
van ondersteuning door SURF programma’s Webspijkeren, Toetsing en 
Toetsgestuurd Leren, en Learning Analytics. 
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‘Recente ontwikkelingen in het 
hoger onderwijs, met voorop 
internationalisering, geven een 
impuls aan nieuwe vormen van 
remedial teaching’ 
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Begeleid hardop 
lezen blijkt 
effectief bij 
zwakke lezers
Zo’n 10 tot 15 procent van de leerlingen in 
het basisonderwijs ondervindt problemen 
bij het technisch leesonderwijs. Om 
zwakke lezers een inhaalslag te laten 
maken, blijkt de methodiek Begeleid 
hardop lezen effectief. Dat wijst 
experimenteel onderzoek naar de 
varianten Verder lezen en Opnieuw lezen 
in de verschillende leerjaren uit. Ook 
laten de uitkomsten zien dat het 
leesplezier via deze aanpak bij de zwakke 
lezers toeneemt. 
Ron oostdam, Henk Blok en conny Boendermaker

Een deel van de leerlingen in de groepen 4 tot en met 6 
maakt onvoldoende vorderingen bij vlot technisch lezen. Het 
betreft leerlingen die relatief langzaam lezen en soms nog 
veel fouten maken. Aangepaste leeshulp is voor deze leerlin-

gen essentieel zodat ze de aansluiting met hun klasgenoten niet ver-
liezen en om te voorkomen dat ze gedemotiveerd en gefrustreerd 
raken. 
Voor de 10 tot 15 procent zwakke lezers op E- of D-niveau zijn er 
soms maar beperkte mogelijkheden tot hulp binnen de klas waar-
door remediëring buiten de klas van belang is. Bekende program-
ma’s die ingezet worden zijn Connect (Klanken en Letters, Woordher-
kenning, Vloeiend Lezen) en RALFI (‘Repeated, Assisted, Level, 
Feedback, Interaction’; zie Smits & Braams, 2006). Of deze program-
ma’s werken is nog niet door experimenteel onderzoek onder-
bouwd, maar praktijkervaringen wijzen wel op positieve resultaten. 
Ook flitsen op de computer is een veelvoorkomende werkvorm. Uit 
onderzoek is echter bekend dat dergelijke oefeningen wel helpen 
om de geflitste (getrainde) woorden vlotter te kunnen lezen, maar 
dat ze niet bijdragen aan het vlotter lezen van een tekst.

Begeleid hardop lezen
Vloeiend lezen kan alleen worden verworven door veel en regelma-
tig oefenen, het zogeheten ‘kilometers maken’. Begeleid hardop 
lezen is volgens Amerikaans onderzoek een effectieve methodiek 
om die leeskilometers te realiseren (National Reading Panel, 2000).
Bij deze methodiek leest de leerling hardop een tekst voor waarbij 
de ervaren begeleider stimuleert, helpt, controleert en corrigeert. Er 
worden twee varianten onderscheiden: Verder Lezen en Opnieuw 
Lezen. Bij Verder Lezen leest de leerling steeds nieuwe teksten, bij 
Opnieuw Lezen oefent de leerling met dezelfde tekst totdat er een 
zekere beheersing is bereikt. 

oNDeRzoeK
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Verder Lezen is een variant van het vroegere AVI-lezen waarbij groep-
jes leerlingen met eenzelfde AVI-niveau onder begeleiding van een 
ervaren lezer hardop aan elkaar voorlazen. Opnieuw Lezen (ook wel 
aangeduid als herhaald lezen) is een variant van wat in ons land 
bekend is onder RALFI-lezen.
De verwachtingen over de effectiviteit van beide varianten lopen 
uiteen. Zo zou Verder Lezen gunstiger zijn voor de ontwikkeling van 
begrijpend lezen en woordenschat dan Opnieuw Lezen, omdat leer-
lingen bij die aanpak meer ervaring opdoen met verschillende tek-
sten. Steeds weer nieuwe teksten lezen biedt betere mogelijkheden 
voor het verwerven van gevarieerde leesstrategieën en nieuwe 
woordbetekenissen dan het herlezen van dezelfde teksten. Voor het 
technisch lezen zouden beide varianten ongeveer even effectief zijn 
(zie Kuhn & Stahl, 2003; Wexler, Vaughn, Edmonds & Reutebuch, 
2008). Opvallend is dat in diverse onderzoeken naar begeleid hardop 
lezen weinig aandacht is besteed aan het leesplezier van leerlingen. 
Gebrek aan leesplezier kan er immers in sterke mate aan bijdragen 
dat zwakke lezers zich tijdens leesinstructies en -oefeningen niet 
volledig inzetten.

Vragen voor de onderwijspraktijk
Voor de onderwijspraktijk is het van belang om te weten of de twee 
onderscheiden varianten van begeleid hardop lezen effectief zijn 
voor zwakke technische lezers in de groepen 4, 5 en 6. Daarnaast is 
het relevant om te onderzoeken of de varianten van elkaar verschil-
len in effectiviteit en in welke mate ze bijdragen aan de ontwikke-
ling van de vaardigheid in het begrijpend lezen, de woordenschat en 
het leesplezier. Ten slotte is het belangrijk om na te gaan of eventue-
le verschillen in effectiviteit (wat betreft technisch en begrijpend 
lezen, woordenschat en leesplezier) gerelateerd zijn aan het leerjaar 
waarin de hulp wordt gegeven. 

onderzoeksopzet
Om op bovenstaande vragen antwoord te krijgen hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd met twee experimentele groepen (Verder 
Lezen en Opnieuw Lezen) en een controlegroep. Aan het onderzoek 
hebben acht basisscholen meegedaan met voldoende zwakke lezers 
die de gestelde AVI-niveaus niet bereiken en op toetsen voor tech-
nisch lezen op E- of nog net D-niveau scoren. Op de deelnemende 
scholen zijn de zwakke lezers binnen klassen steeds door loting toe-
gewezen aan een van de drie condities. Uiteindelijk hebben 126 
zwakke lezers aan het onderzoek meegedaan.
In een voormeting, twee tussenmetingen, een nameting en een 
retentiemeting twee lesmaanden na afloop, zijn toetsen afgenomen 
voor technisch lezen (DMT en AVI), begrijpend lezen, woordenschat 
en leesplezier. Voor begrijpend lezen zijn voor de verschillende leer-
jaren de beschikbare toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem 
gebruikt (Cito, versie 2006-2011). Voor het meten van de receptieve 
woordenschat is de in het Nederlands vertaalde Peabody Picture 
Vocabulary Test gebruikt. Naast de gestandaardiseerde toetsen is 
ook een vragenlijst Leesplezier afgenomen die speciaal voor dit 
onderzoek is samengesteld. 

Uitvoering van de leeshulpsessies
In de twee experimentele groepen kregen de leerlingen twaalf 
weken lang één-op-één leeshulp van een getrainde onderwijsassi-
stent. Per week ging het steeds om vier leeshulpsessies van twintig 
minuten, waarin diverse werkvormen zijn toegepast (zie kader op de 
volgende pagina). Variatie in werkvormen is extra belangrijk bij 
Opnieuw Lezen, omdat deze variant inhoudelijk nu eenmaal minder 
boeiend is. Bij Opnieuw Lezen werd een tekst maximaal twaalf keer 
opnieuw gelezen binnen de vier wekelijkse sessies.
De leerling kon zelf een boek kiezen dat inhoudelijk bij zijn of haar 
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leeftijd en interesse past. Ook kon het boek leestechnisch aan de 
moeilijke kant zijn (voor meer informatie hierover, zie Boenderma-
ker, Blok & Oostdam, 2013). Naast fictie kwamen ook informatieve 
jeugdboeken voor die vaak niet op AVI zijn ingedeeld, maar wel in de 
smaak vallen bij zwakke lezers, zoals de series Mini Informatie en 
Junior Informatie.

Tijdens de leeshulpsessies volgde feedback volgens de wacht-hint-
prijs-methodiek, die helpt om een opbouwende sfeer te scheppen 
en om het zelfvertrouwen bij een leerling op te bouwen (Struiksma, 
2003). De begeleider corrigeert niet direct, maar wacht of een leer-
ling een fout uit zichzelf verbetert. Zo nodig wordt een hint gegeven, 

dat nadrukkelijk iets anders is dan voorzeggen. Denk aan een bete-
kenishint: “Kijk nog eens naar het woord.” Een fonologische hint: 
“Kijk nog eens goed naar de laatste twee letters van het woord”. Of 
een hint die een beroep doet op voorkennis: “Wat krijg je in het zie-
kenhuis als je een arm breekt, heet dat gisp?” Na het lezen van zin-
nen of het verbeteren van eigen fouten volgt een compliment. Deze 
aanpak wijkt nadrukkelijk af van RALFI. Daar wordt direct gecorri-
geerd of voorgezegd als een leerling aarzelt of een fout maakt van-
uit de wens zoveel mogelijk fouten te voorkomen.
Tijdens de sessies hield de begeleider óók in de gaten of de leerling 

Gehanteerde werkvormen tijdens de leeshulpsessies

Simultaan lezen (ook wel koorlezen genoemd). De leerling en 
begeleider lezen tegelijk de tekst hardop voor in een tempo 
dat aangepast is aan het tempo van de leerling. De begeleider 
neemt de leerling op sleeptouw. Leerling krijgt directe feed-
back. De leerling moet zelf meelezen omdat er anders van 
oefenen geen sprake is.

Om de beurt lezen. De leerling en begeleider lezen om beurten 
een zin of enkele zinnen. De leerling moet wel meelezen, ook 
als hij niet aan de beurt is. Beiden lezen dus de hele tekst, 
maar om de beurt hardop of zachtjes in zichzelf.

Voorlezen aan de begeleider. De leerling leest de begeleider 
voor. De begeleider zit tegenover de leerling of op een 
afstandje. De begeleider is uitsluitend luisteraar. Als de bege-
leider iets niet begrijpt of denkt dat er iets niet klopt, dan 
vraagt deze dat na. Deze werkvorm past goed bij Opnieuw 
Lezen. Op deze manier oefent de leerling. De begeleider geeft 
feedback over leestekens, toon en andere kenmerken van de 
voordracht. 

De rollen omgekeerd. De begeleider leest een klein stukje hard-
op terwijl de leerling meeleest. De begeleider maakt opzette-
lijk enkele fouten die de leerling moet ontdekken en verbete-
ren. Als de leerling de opzettelijk gemaakte fouten niet 
opmerkt, kan de begeleider dat zelf doen.

‘Het leesplezier van de leerlingen 
met extra leeshulp nam signifi-
cant toe, terwijl het leesplezier 
van de controleleerlingen afnam’

de tekst voldoende begreep. Om de effectieve leestijd goed te 
bewaken, moest er per leessessie daadwerkelijk vijftien minuten 
gelezen worden en mocht er slechts vijf minuten over de inhoud 
worden gesproken.
Leerlingen in de controlegroep kregen géén leeshulp van een onder-
wijsassistent. Zij kregen alleen het reguliere programma aangebo-
den dat per school verschilde. Als het bijvoorbeeld gebruikelijk was 
om aan zwakke lezers een verlengde instructie aan te bieden, dan 
kon een leerling uit de controlegroep hier gewoon aan deelnemen. 
Dat gold ook voor computerlessen of duo- of tutorlezen. Wat niet 
mocht, was het aanbieden van individuele hulp buiten de groep. Dus 
geen hulp via leesouders, remedial teachers, stagiaires en dergelijke. 

Resultaten
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de leerlingen in de twee expe-
rimentele condities significant sneller vorderden vergeleken met de 
controlegroep. Per zestien leessessies, overeenkomend met een 
maand leeshulp, bedroeg de groei ruim vijf punten op de DMT-vaar-
digheidsschaal. Omgerekend naar de dle’s komt dit overeen met een 
maandelijkse groei van ongeveer twee dle’s. Ook bleken de beide 
varianten in alle drie de leerjaren even effectief. Het leerjaar is alleen 
gerelateerd aan de absolute prestatieniveaus: leerlingen in een 
hoger leerjaar hebben een hogere score op de toetsen.
Effecten op begrijpend lezen en woordenschat konden in dit onder-
zoek niet worden aangetoond. Daarvoor was de duur van de inter-
ventie misschien te kort. Daarentegen was er wel een behoorlijk 
effect op leesplezier. In beide experimentele condities nam het lees-
plezier van de leerlingen significant toe, terwijl het leesplezier van 
de controleleerlingen afnam (voor een gedetailleerde rapportage 
van alle onderzoeksresultaten, zie: Oostdam, Blok & Boendermaker, 
2011; Blok, Oostdam & Boendermaker, 2012).
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consequenties voor het onderwijs
De methodiek van begeleid hardop lezen zoals toegepast in dit 
onderzoek blijkt een effectieve aanpak om zwakke technische lezers 
een belangrijke inhaalslag te laten maken. De bevinding dat 
Opnieuw Lezen en Verder Lezen even effectief zijn, biedt de mogelijk-
heid te kiezen voor de variant die het beste past bij de voorkeur van 
de leerling. Bovendien blijkt dat leerlingen als gevolg van de leeshulp 
meer leesplezier krijgen.
Bij deze resultaten moeten wel enige kanttekeningen worden 
geplaatst. De maximale dosis leeshulp in het onderzoek bedroeg 48 
sessies, wat neerkwam op zestien uur hulp. Deze dosis was niet voor 
alle leerlingen voldoende om de achterstand ten opzichte van leef-
tijdgenoten weg te werken. Het wegwerken van een leesachterstand 
vereist dus maatwerk: sommige leerlingen hebben langer leeshulp 
nodig dan andere. Daarnaast waren er enkele leerlingen die weinig 
vorderingen maakten (een leerwinst van minder dan drie dle-pun-
ten). Dergelijke leerlingen komen in aanmerking voor een intensiever 
traject, waarbij mogelijk ook dyslexieonderzoek noodzakelijk is.
Ook willen we opmerken dat het bieden van individuele leeshulp 
voor scholen een kostenpost kan zijn. Om die reden hebben wij in 
een vervolgonderzoek ook groepsgewijs werken met begeleid hard-
op lezen onderzocht. De resultaten van dat onderzoek laten zien dat 
toepassing van de methodiek in groepjes van drie leerlingen onge-
veer even effectief is (zie: Blok, Boendermaker & Oostdam, 2012).
De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen hoe belangrijk het is 
om leesproblemen vroegtijdig te signaleren en te remediëren. De ach-
terstand van zwakke lezers (en hun demotivatie en frustratie) wordt 
alleen maar groter naarmate het bieden van leeshulp langer uitblijft. 
Liever dus al leeshulp bieden in leerjaar 4 dan in leerjaar 5 of 6.

Het onderzoek is uitgevoerd onder auspiciën van het lectoraat Maat-
werk in samenwerking met het Kohnstamm Instituut en de schoolbe-
sturen in de provincie Flevoland. Het is gefinancierd door het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de 
prijsvraag Onderwijsbewijs, een programma om het evidence-based 
werken in het onderwijs te versterken (project ODB08079).
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Aafke Bouwman over differentiëren 

‘Denk na over de 
vraag of je hulp 
binnen of buiten de 
groep geeft’

Differentiëren is hot en het hoort 
tegenwoordig bij de basisvaardigheden 
van een goede leerkracht. Met passend 
onderwijs in aantocht is het ook voor de 
remedial teacher een onderwerp dat de 
aandacht verdient. In dit interview vragen 
we Aafke Bouwman, hoofdauteur van 
het boek Differentiëren is te leren! naar de 
nieuwste ontwikkelingen rondom 
differentiëren en welke rol de rt’er hierin 
kan spelen. 
Leontine le Blanc

INTeRVIew
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De afgelopen jaren zijn er veel boeken verschenen over dif-
ferentiëren in het onderwijs. We vuren meteen de ene na 
de andere vraag op Aafke Bouwman af. Want: wat is er zo 
nieuw aan haar boek? Wat zijn volgens haar de nieuwste 

ontwikkelingen rondom dit onderwerp? En op welke manier kunnen 
wij als onderwijsdeskundigen nog winst behalen als het gaat om 
differentiëren? 
Aafke Bouwman: “Het klopt dat er veel ontwikkelingen zijn op dit 
gebied. Opvallend is dat er voornamelijk gesproken wordt over 
zorgleerlingen als het gaat om differentiëren. Maar ook leerlingen 
met een ontwikkelingsvoorsprong verdienen de aandacht.”
Iedereen kan differentiëren, meent Aafke. “Alleen weten veel leer-
krachten op papier wel hoe, maar vinden het lastig om in de praktijk 
goed uit te voeren. Dit komt vooral vanwege de complexiteit.” Van-
daar dat Aafke dit stap voor stap uitlegt in haar boek. Zo omschrijft ze 
de opbouw van de piramide van de leerkrachtvaardigheden. Die laat 
zien wat er voorwaardelijk nodig is om te kunnen differentiëren. Dit 
gaat om de vijf rollen van de leerkracht (gastheer, presentator, didacti-
cus, pedagoog en afsluiter), passende werkvormen inzetten, omgaan 
met verschillen (waaronder differentiëren valt) en zelfregulatie. 
Aafke: “De piramide geeft een ordening aan. Omgaan met verschil-
len ligt dus op een hoog niveau (het derde niveau van de piramide) 
en de twee lagere niveaus zijn voorwaardelijk hiervoor. Een leer-
kracht heeft inzicht in de piramide nodig om een kind in de zone van 
naaste ontwikkeling te laten leren en zich ontwikkelen. Oftewel aan-
sluiten bij talenten, maar met de juiste doelen voor ogen. We noe-
men dit vaak opbrengstgericht werken. Maar deze term mag van mij 
worden vervangen door opbrengstbewust handelen. Het is belang-
rijk je handelen voortdurend af te stemmen op de doelen die het 
kind nodig heeft om de doelen te bereiken. Daarbij moet je nooit 
het kind uit het oog verliezen. Je kunt differentiëren in onder andere 
instructie, begeleiding, doelen, tijd en leerstof.” 

Individuele leerstijlen 
Differentiëren met oog voor het kind is aandacht besteden aan de 
individuele leerstijlen van leerlingen. Aafke: “Als je differentieert in 
werkvormen, kijk je ook naar leerstijlen omdat je dan automatisch 
kijkt naar hoe een leerling iets aanpakt. Maar in leerstijlen differen-
tiëren is ook differentiëren in aanbod. Stel dat jij het heerlijk vindt 
om te puzzelen met een paar leuke vragen en een ander wil graag 
productiewerk maken omdat hij dan snapt wat er bedoeld wordt, 
dan is dat differentiëren in aanbod. Leerstijlen komen overal in 
terug.” 
Ondanks dat vele leerkrachten tot doel hebben aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van leerlingen, betekent dit niet dat ze tot het onein-
dige maar met iedereen rekening kunnen en mogen houden. “Bij 
deze figuurlijke ‘grens’ komt de remedial teacher in beeld”, legt 
Aafke uit. “Het is aan hen om in de diepte en de breedte zoveel 
mogelijk hulp te bieden. Maar je moet als remedial teacher wel 
steeds in gedachten houden dat een leerling deel uitmaakt van een 
groep. Het uitgangspunt van dit boek is namelijk dat differentiëren 
plaatsvindt in de groep. Als er een mogelijkheid is om rt te bieden, 
dan moet in overleg met de leerkracht gekeken worden naar de 
mogelijkheden van de leerling en de groep. Daarna bepaal je waar je 
een steentje kan bijdragen. Ook is het van belang dat de remedial 
teacher zich afvraagt of de inhoudsdoelen en de procesdoelen hel-
der zijn en houd daarbij rekening met de aanpak en werkwijze van 
een kind. Als rt’er kun je ook differentiëren in het monitoren en in je 
feedback.” Gerichte concrete feedback op de inhoud of het proces is 
bij uitstek een vaardigheid van een rt’er omdat deze in een één op 
één situatie met het kind werkt. 

Binnen of buiten de groep
Een ander belangrijk aspect wat een remedial teacher zou moeten 
onthouden is; doe geen dubbel werk. Aafke: “Vraag je af of een indi-
vidueel handelingsplan nodig is. Of is de toegevoegde waarde een 

organisatieprobleem van de leerkracht? Als een leerkracht het 
groepsplan goed beschrijft, staat daar ook wat een kind met extra 
aandacht nodig heeft.  Voor complexe situaties kan dan anders zijn, 
maar het is van belang om de meerwaarde van je individueel hande-
lingsplan pas te bepalen nadat je ook het groepsplan kent. Je kunt 
een leerkracht hierbij wel ondersteunen door advies te geven en je 
expertise te delen. Hierdoor help je de leerkracht die vervolgens een 
stapje verder komt in de klas. Je vervult als gespecialiseerd rt’er nu 
een zeer belangrijke ondersteunende en coachende rol.” 

Vormen van differentiatie
Differentiatie zit in allerlei momenten, meent Aafke. In de lessen en 
activiteiten is het met name de tijd tussen de kop en de staart. “Dat 
doen we ook vanuit sociaal en pedagogisch oogpunt. Vanuit de the-
orie kennen we twee veel gebruikte vormen; convergent differentië-
ren en divergent differentiëren. Waarbij divergent differentiëren is 
afgestemd op de individuele leerling en convergente differentiatie 
ervan uit gaat dat de hele groep dezelfde doelen behaalt. Het is van 
belang om in te zien dat je als remedial teacher een toegevoegde 
waarde hebt. In  de groep komen en een leerling uit de groep halen 
klinkt logisch, maar het één is niet beter dan het ander. Je moet hier 
over nadenken en een bewuste keuze maken. Regelmatig zie ik rt’ers 
buiten de groep met kinderen aan het werk. Mijn vraag is dan: wat 
maakt dat je dit kind uit de groep haalt? Is dit voor elke leerling goed 
en heeft dit toegevoegde waarde voor het leer- en ontwikkelproces 
van het kind?” 
Leerkrachten lijken het gemakkelijk te vinden om een kind aan de 
rt’er mee te geven en vinden het niet altijd  leuk als er iemand 
meekijkt, legt Aafke uit. “Daarentegen vinden ook rt’ers het rustig 
en prettig om in hun eigen kamertje de kinderen te begeleiden. 
Vraag je af of het mogelijk is om je hulp binnen de groep te geven. 
Denk als rt’er na over alternatieven in het organiseren van de reme-
dial teaching zodat zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten kun-
nen profiteren van de kennis en kunde van de rt’er.” Want zo stelt 
Aafke; ‘Ook een remedial teacher moet leren differentiëren!” 

zes praktische tips

1)  Maak de lesdoelen van de leerkracht concreter. ‘Je leert van-
daag tien nieuwe woorden met de leesmoeilijkheid: je ziet 
/c/ en zegt /k/ woorden.’

2)  Stel een procesmatig lesdoel in plaats van een inhoudelijk 
lesdoel. ‘Je leert met behulp van de puzzel om om de beurt 
een stukje te leggen.’

3)  Maak gebruik van de leerstijlen van de leerling waardoor je 
de begeleiding varieert in de aanpak van de leerstof

4)  Benut de beschikbare tijd ook voor leerlingen met een ont-
wikkelingsvoorsprong 

5)  Varieer de instructie  door stapsgewijs hardopdenkend te 
sturen en vraag naar hoe een kind iets aanpakt

6)  Laat een kind een som uit het uitrekenschrift opschrijven of 
een tekening van een tekst maken in plaats van een toets 
bij hem af te nemen. 

LezeRSAcTIe
Geïnteresseerd geraakt? we mogen twee exem-
plaren van Differentiëren is te leren! weggeven 
van uitgeverij cpS. Stuur je naam en adres naar: 
tijdschriftrt@gmail.com. 

Zie ook de recensie op pagina 35.
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Hybride lezen

Voor kinderen die moeite hebben met 
lezen, zijn vaak weinig boeken te vinden 
die bij hun leeftijd en interesse passen. 
Via hybride lezen, ook wel bekend als 
karaokelezen, is dit sinds kort wel 
mogelijk. De kinderen lezen dan in een 
soort e-book en luisteren tegelijkertijd 
naar de menselijke stem die het boek 
voorleest. Op hetzelfde moment loopt er 
ook een gekleurd karaokebalkje mee met 
de tekst. Hybride lezen is daarom een 
uitgelezen instrument om leerlingen met 
dyslexie het plezier in lezen van 
jeugdliteratuur te laten ervaren.    
Mieke Urff

Leerlingen die bij het lezen nog lang blijven decoderen of nog 
weinig automatiseren, komen vaak niet toe aan de inhoud 
van het verhaal dat ze lezen. Daardoor blijven zij hangen in 
het lezen van eenvoudige boekjes waardoor ze na enige tijd 

het plezier in lezen verliezen. Hun achterstand in verhouding tot de 
vaardige lezers wordt steeds daardoor groter; een effect dat onder-
zocht is door Stanovich (1986). 
Om het plezier voor de leerlingen met leesproblemen weer te ver-
groten kunnen ze  sinds kort via hybride boeken genieten van verha-
len die passen bij hun emotionele en cognitieve ontwikkeling. De 
haperende lezers ontwikkelen hierdoor een betere woordenschat en 
er komen creatieve denkprocessen tot stand omdat ze zich gaat inle-
ven in de wereld van jeugdboeken.

Hybride lezen met yoleo
De leesgame Yoleo biedt jonge lezers (8-12 jaar) de mogelijkheid om 
hybride boeken te lezen in een online omgeving. Op www.yoleo.nl 
staat een digitale boekenkast waarin tachtig populaire kinderboeken 
staan. Zoals: Superdolfje, 100% Nina, Een weerwolf in de Leeuwenkuil, 
Eiland in zicht en Dr. Proktors Schetenpoeder. Deze zijn het meest 
favoriet. Van elk boek kan gratis het eerste hoofdstuk worden gele-
zen. Tegen betaling kan het volledige boek aan een persoonlijke 
account worden toegevoegd, met een eigen digitale boekenkast. 
Yoleo is ontwikkeld door Stichting Dedicon, specialist in het ontwik-
kelen van aangepaste leesvormen (zie ook het kader voor kenmer-
ken van Yoleo). 

Lezen met auditieve ondersteuning
Dat lezen met auditieve ondersteuning (waar hybride lezen een 
vorm van is) werkt, blijkt onder andere uit onderzoek van Van der 

‘Ik kan nu 
eindelijk 
zelf een 
spannend 
boek lezen’

AcHTeRGRoND
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Mieke Urff is dyslexiespecialist bij Stichting Dedi-
con. Mieke verzorgt vanuit deze functie  trainingen 
en lezingen. Voorheen heeft ze op verschillende 
scholen voor Voortgezet Onderwijs gewerkt als 
docent, remedial teacher en dyslexiespecialist. Bij 
Hogeschool Windesheim werkt ze als docent bin-
nen de Master Special Educational Needs. 

Leij, Verhoog en Bekebrede (2010).  Zo bleken leerlingen met dys-
lexie uit groep 7 geen achterstand meer te hebben qua begrip wan-
neer ze lazen en tegelijkertijd gebruik konden maken van klankhulp. 
De onderzoekers merkten echter wel op dat dit positieve effect zich 
alleen voordeed bij kinderen die Nederlands als moedertaal hebben. 
Amerikaanse bevindingen op het gebied van hybride lezen noemen 
naast het toegenomen tekstbegrip ook betere decodeervaardighe-
den, een verbetering van de directe woordherkenning en een grote-
re woordenschat (Yellin, 2013).

Adaptief onderwijs
Op veel scholen wordt gewerkt volgens de principes van Stevens 
(1997), die pleit voor adaptief onderwijs. Het model van Stevens kan 
op schoolniveau worden toegepast maar ook op microniveau, als het  
gaat om autonomie, competentie en relatie van het kind dat nog 
niet zo goed kan lezen. Als een kind merkt dat het zelf kan lezen 
zonder afhankelijk te zijn van een ander die voorleest, ontstaat een 
gevoel van autonomie. Een gevoel van competentie is een belangrij-
ke voorwaarde voor groei en ontwikkeling: een kind dat zich compe-
tent voelt, durft iets nieuws aan. Als een kind hetzelfde boek leest 
als klasgenoten en vriendjes, dan hoort het erbij waardoor zijn zelf-
vertrouwen groeit. 

positieve geluiden
Zelfstandig kunnen lezen, een gevoel van competentie en groeiend 
zelfvertrouwen. Het zijn ook geluiden die naar voren komen in een 
eerste vragenronde onder Yoleo-lezers. Bij de voordelen van Yoleo 
werd onder meer genoemd: “Dat je kunt meelezen en daardoor leu-
kere boeken kunt lezen.” Een andere jonge lezer schreef: “Dat ik een 
boek kan lezen, wat anders niet lukt!” Een leerling uit groep 6 met 
dyslexie omschreef haar ervaringen als volgt: “Ik kan nu eindelijk 
een spannend en mooi boek lezen, zelfs AVI-plus. Dat gaat volgens 
mijn dyslexiebegeleidster super. Ik snap het veel beter. Nu maar 
hopen dat ze Yoleo op school ook krijgen. Mijn begeleidster gaat er 
zich enorm voor inzetten, want dit had ze nog niet vaak gezien.”

Ook professionals uit het onderwijs werd in het onderzoek naar hun 
mening gevraagd. Zij merkten op: “Yoleo is handig voor kinderen 
met leesproblemen en dyslexie. Lezen wordt op een leuke manier 
geoefend met het kind en het kind voelt zich geen uitzondering. Ze 
krijgen echt weer zin in het lezen van een boek. Dyslexie vormt niet 
langer een drempel om met plezier een boek te lezen.”

‘zin om met lezen aan de slag te gaan’
Lieske Bessems-Boselie, leerkracht van groep 6, heeft enkele leerlin-
gen in haar klas die lezen met Yoleo. Zij vertelt hierover: “Alle kinde-
ren die moeite hebben met lezen kunnen baat hebben bij Yoleo, of 
ze nu wel of geen dyslexieverklaring hebben. Het programma is heel 
handzaam. Leerlingen kunnen met Yoleo zelfstandig lezen. Als leer-
kracht hoef je daarin weinig te begeleiden. Dankzij de leesonder-
steuning kunnen de leerlingen boeken lezen die aansluiten bij hun 
eigen interesses en ontwikkeling. Ze hebben met Yoleo zin om met 
lezen aan de slag te gaan.” 
Dyslexiespecialist en logopedist Esther Molema heeft ook positieve 
ervaringen met Yoleo: “Elk kind wil leren lezen. Yoleo is een prachti-
ge manier om kinderen in boeken te ‘lanceren’. Laatst vertelde een 
moeder dat ze haar dochter voor het eerst had zien giechelen bij een 
boek. Als kinderen merken dat ze wél zelfstandig en met plezier kun-
nen lezen, motiveert dat enorm!“

Correspondentieadres: miekeurff@dedicon.nl
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Test mee: hybride lezen voor vo-lijst

Duizenden kinderen in de basisschoolleeftijd lezen via Yoleo 
met veel plezier hybride boeken. Voor vo- en mbo-leerlingen is 
er echter nog geen regulier aanbod van hybride boeken. Op de 
testwebsite www.karaokelezen.nl van Stichting Dedicon kun-
nen zij wel een testcollectie van dertig titels gratis uitprobe-
ren. Het zijn boeken die leerlingen kunnen lezen voor de lijst 
voor het vak Nederlands. Joe Speedboot, Haar naam was 
Sarah, De hongerspelen, Echte mannen eten geen kaas, De jon-
gen in de gestreepte pyjama. Deze titels en nog andere kunnen 
via de website getest worden. Dedicon heeft deze testomge-
ving ontwikkeld om de techniek van hybride boeken te kunnen 
verbeteren en de ervaringen van lezers in kaart te brengen.

De belangrijkste kenmerken van hybride lezen bij yoleo:

•  Als de leerlingen een boek lezen, kunnen ze punten verdie-
nen waarmee ze een spel kunnen spelen of een virtuele 
kamer kunnen inrichten

•  De tekst staat op het scherm en wordt voorgelezen door een 
menselijke stem

•  Een extra scherm zorgt ervoor dat de lezer niet de weg kwijt 
raakt op een bladzijde

•  Op het grote en kleine scherm loopt een karaokebalkje mee
•  Het voorleestempo en de lettergrootte kunnen worden aan-

gepast.
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Curiosa
Naam: Jits Horst-Koenraads
Leeftijd: 34 jaar
Opleidingen: Pabo, Master SEN specialist Leren

Vrije tijd: Al haar vrije tijd gaat op dit moment zitten in haar twee 

kleine kinderen. De derde is op komst.

Favoriete websites: www.leesadvies.nl, www.lespakket.net, 

www.wij-leren.nl, www.jufanja.eu, www.onderwijsgek.nl 

Ipad: Tafeltrainer, Tafelmonsters, Moji klok, Zet de klok, Woordflitser, 

Candy Crush.
Online: LinkedIn, Twitter: jitsie1979.

Jits Horst-Koenraads:

‘Als je echt naar een leerling luistert, 
heb je al een hele slag gewonnen’  
In de rubriek Vers Bloed komen remedial teachers aan het woord die onlangs zijn 
afgestudeerd aan een Master SEN-opleiding. Waarom kozen zij voor het vak, wat trekt 
hen er in aan en hoe kijken ze tegen de toekomst aan? Deze keer de 34-jarige Jits Horst-
Koenraads, werkzaam als remedial teacher bij Mulock Houwer Lageweg in Amersfoort, 
een cluster 4 school.
Marieke Rijsbergen

waarom ben je aan de opleiding begonnen?
“Ik wilde meer weten over de verschillen in de klas.  Die zag ik wel bij 
mijn leerlingen en daar speelde ik zo goed mogelijk op in, maar ik 
voelde dat ik dit nog beter zou kunnen als ik er meer kennis over zou 
opdoen. En ook omdat ik graag een eigen praktijk wilde opzetten. 
Gedurende de opleiding is dit overigens naar de achtergrond geraakt 
omdat ik op school didactisch begeleider kon worden. We hadden 
namelijk in die tijd een zwak van de Onderwijsinspectie gekregen 
waardoor we nieuwe stappen moesten zetten. Voorheen keken we 
veel meer naar de gedragsmatige verschillen van kinderen, nu ook 
naar de didactische verschillen. We zijn gaan werken met groeps-
plannen en is het directe instructiemodel ingevoerd. Gelukkig heb-
ben we nu weer een vette voldoende van de Onderwijsinspectie 
gekregen.”

wat heb je geleerd op de opleiding dat je in de dagelijkse praktijk 
gebruikt?
“Dat is het inspelen op de specifieke verschillen tussen leerlingen. Ik 
heb meer bagage gekregen om mijn werk als rt’er en didactisch 
begeleider uit te voeren. Hoe langer ik de opleiding volgde, hoe meer 
taken ik op dit vlak op school kreeg. Dat ging heel natuurlijk 
waardoor ik steeds meer op me durfde te nemen en groeide in mijn 

 functies. Zo vult het zijn van remedial teacher en didactisch 
begeleider elkaar enorm aan. Een leerkracht geef ik feedback op hun 
directe instructie en wat ze nog kunnen verbeteren. Daar plukt een 
leerling ook de vruchten van. Daarnaast controleer ik samen met de 
orthopedagoog het ontwikkelingsperspectief waarin staat wat de 
individuele onderwijsbehoeften zijn voor een kind. Daar kan dan 
uiteindelijk remedial teaching uit voortkomen als de leerling 
bijvoorbeeld wegzakt bij rekenen of hij achterloopt bij spelling. Je 
hebt met deze twee functies feilloos door waar er behoefte aan is 
op school en bij het kind.”

wat is er zo mooi aan het vak van remedial teacher?
“Kinderen op een cluster 4 school kunnen zich heel onzeker voelen, 
al laten ze dat niet meteen merken. Als je ze deelgenoot maakt van 
wat je met ze gaat aanpakken en echt naar ze luistert, dan heb je al 
een hele slag gewonnen. Laten zien waar ze aan werken is zo 
stimulerend voor ze. Als ze dan gaandeweg merken dat ze vooruit-
gang boeken en dat lezen of rekenen best leuk is, dan geeft mij dat 
een enorme kick. Dat ze ’s morgens naar me roepen: ‘Juf, je vergeet 
me straks toch niet?’ Prachtig!”

Bestaat het vak remedial teaching over tien jaar nog?
“Welke naam je er ook aan geeft, er blijft altijd specifieke kennis 
nodig over hoe je een kind met leerproblemen hebt best kan helpen. 
Het advies naar de leerkracht toe zal wellicht toenemen nu passend 
onderwijs binnenkort wordt ingevoerd en steeds meer kinderen met 
leerproblemen in het reguliere onderwijs blijven. De afstemming 
wie wat doet is daarbij erg belangrijk. Goed contract is overigens 
niet alleen voor de leerkracht en rt’er prettig, maar ook voor het kind 
en de ouders. Als alle partijen goed samenwerken, sorteert dat het 
meeste effect. Daarvan ben ik overtuigd.”

VeRS BLoeD



31Tijdschrift voor Remedial Teaching 2014/2

wHAT’S App?
Leuk, handig educatief en modern. onderstaand weer een 
aantal favoriete onderwijsapps.

ReKeNTIJD 
RekenTijd is een remediërende 
rekenapp voor kinderen uit groep 3, 
4 en 5 van de basisschool. Het is 
meer dan alleen maar oefenen. Met 
RekenTijd leren kinderen een 
 handige oplossingsstrategie aan, 
 waardoor ze beter en sneller leren 
rekenen. 
€ 2,69. 
Niet beschikbaar voor Android.

AANBIeDING ReKeNTIJD 
Lezers van TvRT kunnen RekenTijd tot half mei downloaden 
voor € 1,79 in plaats van € 2,69 

DIKKIe DURF
Dikkie Durf is een app voor kinderen 
vanaf drie jaar. Het is een rijk geïllu-
streerde app waarbij kinderen een 
ontdekkingsreis maken en onder-
weg spannende avonturen meema-
ken. De kinderen moeten onderweg 
‘verloren’ spullen meenemen.  Spe-
lenderwijs wordt hierdoor de woor-
denschat vergroot en de cognitieve 
vaardigheden worden gestimuleerd. 
€ 2,69. 
Niet beschikbaar voor Android. 

KIDz ‘N cASH 
Zonder al te veel reclame te willen 
maken voor het Nederlandse bank-
wezen is deze app een leuke aanra-
der om kinderen te leren omgaan 
met de waarde van geld. 
Gratis. 
Ook voor Android. 

pLAN AGeNDA
Een prikkelarme agenda die kinderen 
stap voor stap leert plannen.
De plan-agenda ziet eruit als een gewo-
ne agenda met een stoer uiterlijk. De 
speciale binding van de rug zorgt 
ervoor dat de agenda open op tafel 
blijft liggen op de juiste pagina, dit 
geeft rust. Er is bewust voor gekozen 
om geen lesuren in te vullen omdat ze 
niet elk uur en voor elke les huiswerk 
op krijgen. De agenda is bovendien 
gedrukt in het dyslexielettertype en is 
overzichtelijk. Kinderen kunnen in één oogopslag de planning van de 
hele week zien.
Naast de planning van het huiswerk is er ook ruimte voor de privé-
afspraken. Achterin de agenda zit een opzoekboekje met vele prakti-
sche leertips en opzoekkaarten. Kijk op www.mijnwerkplekje.nl 

wAT: Atelier Topologie 2, uitgever Nathan

wAT KUN Je eR Mee: Dit materiaal ontwikkelt het waarnemen 
en structureren van ruimte. Het is geschikt voor kinderen 
vanaf vier jaar. Het materiaal nodigt uit tot het vaststellen van 
de overeenkomst tussen een driedimensionale ruimte en zijn 
voorstelling in een tweedimensionale ruimte. 

KLINKT MooI, MAAR wAT IS HeT? In de doos zitten een aan-
tal houten beeldjes, zoals bijvoorbeeld, kippen, hekken, paar-
den, boeren en blokken en driehoekjes waarmee je kunt bou-
wen. Daarnaast zijn er modelkaarten die de kinderen kunnen 
nabouwen. Op de modelkaart staat bijvoorbeeld een afbeel-
ding waarbij een kip op het hek zit, en het paard schuin achter 
een boom staat. Hierdoor kun je met de kinderen de begrip-
pen op, naast, onder, achter oefenen. Op basis van de model-
kaart kun je kinderen opdracht geven om de figuren naast, op, 
tegenover, achter en ga zo maar door, te zetten. Je kunt dit 
laten doen op basis van de kaarten nabouwen, maar je kunt ze 
ook opdracht geven om zonder dat ze het plaatje zien te bou-
wen. En leuk is het ook om de rollen eens om te draaien. 
Ofwel het kind laten praten en zelf als rt’er aan het bouwen 
slaan. Dat laatste geeft overigens het meeste plezier. 
Ik heb dit gedaan met een 5-jarige leerling. Deze leerling krijgt 
twee keer in de week logopedie, daarnaast krijgt hij nog fysio-
therapie en ik reken eens in de week met hem. Zoals jullie 
begrijpen is taal niet zijn sterkste kant. De verrassing op het 
gezicht van het kind als het plaatje overeenkomt met het 
gebouwde, maar ook de vrolijkheid die ontstaat wanneer je 
het ‘fout’ doet, maakt het leuk om met dit materiaal te wer-
ken. Als je de kip bijvoorbeeld achter het hek zet, in plaats van 
voor het hek, leert een leerling gelijk dat achter en voor 
begrippen zijn, die betrekkelijk zijn. Als je tegenover elkaar zit, 
is achter voor het kind immers voor en andersom. Als je het 
kind de opdrachten laat geven, moet zelfs het kind wat 
 nauwelijks praat aan de slag. In principe zijn er achttien 
modelkaarten, maar het is mogelijk om bijvoorbeeld met je 
smart phone foto’s te maken en zo het aantal opdrachten uit 
te breiden. Mooi is dat kinderen ook leren spiegelen, er zijn 
opdrachten waarbij de figuren gespiegeld aan elkaar staan. 
Het handelend bezig zijn, zorgt ervoor dat kinderen de talige 
begrippen makkelijker opnemen. 

ooRDeeL: Dit materiaal is niet alleen geschikt voor remedië-
ring, maar kan ook prima gebruikt worden in de klas. Kinderen 
kunnen dit alleen doen, maar ze kunnen ook samenwerken. Ik 
doe mijn leerlingen een groot plezier met deze opdrachten, 
vaak willen ze als afsluiting van mijn les nog heel even met de 
doos van Topologie 2 aan de slag.

Topologie 2 is voor € 39,95 te bestellen op www.schubi.nl 

In deze rubriek test de 
redactie spelletjes door 
ze alleen of samen met 
één of meer van hun 
leerlingen te spelen.

   Proef 
op de 
             Som

GeSIGNALeeRD
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AANBIeDING TIMecoAcH
De Timecoach wordt niet gebruikt om klok te kijken, maar om tijds-
grenzen te stellen. Kinderen leren beter gebruik te maken van de 
beschikbare tijd. Ze worden aangemoedigd tot zelfstandigheid, zelf-
verantwoordelijkheid en samenwerken. Het leermiddel laat de reste-
rende tijd op een visuele manier zien. Ook kleine kinderen en kinde-
ren met een handicap kunnen de Timecoach moeiteloos gebruiken. 
Tot half mei is de Timecoach 44,95 euro in plaats van 49,95 euro. Kijk 
op www.K2-publisher.nl voor meer informatie. 

pASSeND oNDeRwIJS: HeRe we coMe!
Over passend onderwijs zijn inmiddels hele boekenplanken vol 
geschreven en op het world wide web is er nog veel meer 
informatie beschikbaar. Maar waar vind je de juiste gegevens? 
We zetten de belangrijkste internetbronnen voor je op een rij-
tje. Zo kun je er voor zorgen dat je weet wat er gaat verande-
ren. 
(Bron:cps.nl)

Het Ministerie van OCW heeft op haar website een dossierpa-
gina passend onderwijs ingericht. Ga naar: http://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-
en-publicaties. Hier vind je veel informatie over 
overheidsbeleid inclusief de wet- en regelgeving. Ben je daar-
entegen meer op zoek naar overheidsbeleid aangevuld met 
praktische tips, onderzoek en praktijkvoorbeelden, dan is het 
www.passendonderwijs.nl dé site om te bezoeken. 
Daarnaast bestaat er voor schoolbesturen de website 
www.vpo-handreiking.nl.

GeSIGNALeeRD op De IpoNBeURS 

Twee redacteuren van Tijdschrift voor Remedial Teaching speurden 
de IPON, dé beurs voor onderwijs en ICT, af naar nieuwe en innova-
tieve producten voor rt’ers. Deze sprongen in het oog:

www.klankie.nl. Een vernuftig toetsenbord met software waar 
onder andere de klanken ee, oo, uu, ooi, oei en aai onder een eigen 
toets staan. Je kunt deze klanken ook horen. Er zijn heel veel oefe-
ningen mee te doen en de rt’er kan de vorderingen bijhouden. 
www.mijnspeellokaal.nl. Digitaal oefenmateriaal voor eigenlijk alle 
cognitieve vakken. Spelling, lezen, maar ook topo, Engels, natuur en 
techniek, verkeer, etc. De digitale educatieve spellen zijn methode-
onafhankelijk en de leerlingen kunnen overal inloggen. De rt’er kan 
de vorderingen bijhouden en ook spellen specifiek voor een bepaald 
leerling klaarzetten. 
www.muiswerk.nl. Via testsuites is het makkelijk het reken- en taal-
niveau te bepalen van de leerling en waar de leerachterstanden of 
problemen liggen. Vervolgens wordt er oefenmateriaal aangeboden 
en kan er worden gedifferentieerd. 
www.brightcenter.nl. Leren via apps. Via een persoonlijk dashbord is 
het mogelijk om inzicht te krijgen in de individuele voortgang, leer-
behoefte en interessegebied van een kind. 
www.fonemischbewustzijn.nl. Het Programma Fonemisch Bewust-
zijn laat kleuters op een makkelijke en speelse manier klanken her-
kennen en vormen. Het idee er achter is dat als kinderen eerst de 
klanken leren voordat er letters aan worden gekoppeld.
www.one2count.nl. Lesmethode voor rekenen in de vorm van een 
game voor leerlingen in het mbo. De leerling organiseert virtueel 
een schoolfeest waarbij hij drinken moet kopen en verkopen waar 
rekenpunten voor nodig zijn. Om verder te komen moet hij dus: 
rekenen!

BoUw!
In juni zal het door de UvA ontwikkelde interventieprogramma 
Bouw! in Nederland worden geïntroduceerd. Deze online leeromge-
ving Bouw! is bedoeld om kinderen die risico lopen op problemen 
met lezen en spellen, vroegtijdig (in groep 2 tot 4) extra hulp te 
geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, 
vrijwilligers). De effectiviteit van Bouw! is wetenschappelijk bewe-
zen. Kijk op www.lexima.nl voor meer informatie.

RT-eR IN De ScHooL eN/oF VooR De KLAS
Zorg blijft en meer handen in de klas zijn welkom. Hoe ga je 
daar als remedial teacher mee om. Let op: In 2015 komt er 
meer geld voor de inzet van bijvoorbeeld klassenassistenten 
of specifieke zorgdeskundigheid. 
Op www.arbeidsmarktplatformpo.nl staat een brief van het 
ministerie van OCW waarin je dit kunt nalezen. 
Op onderwijsweb.hu.nl vind je diverse materialen over de 
aanpak van gedragsproblemen binnen passend onderwijs in 
het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast kun je ervarin-
gen lezen in het rapport Passend onderwijs aan leerlingen met 
gedragsproblemen.
Voor het basisonderwijs is er de afgelopen jaren veel onder-
zoek gedaan naar de inhoudelijke en organisatorische conse-
quenties van passend onderwijs voor scholen. Dit onderzoek 
bevat al veel bruikbare aandachtspunten en tips. Een prima 
overzicht hiervan zie je op www.onderwijsinontwikkeling.nl.

Go VMBo!
Go VMBO! is een game bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 
8 van het basisonderwijs. Gamenderwijs krijgt de leerling 
inzicht in het gehele voortgezet onderwijs, met de nadruk op 
het VMBO. Kijk op www.govmbo.nl. Het spel is gratis beschik-
baar. Tijdens het spel ontdekt de speler met zijn of haar op 
maat gemaakte avatar het voortgezet onderwijs. In een virtu-
ele schoolomgeving moet de speler vragen beantwoorden 
over het voortgezet onderwijs en persoonlijke interesses en 
voorkeuren. Als het spel is uitgespeeld ontvangt de speler een 
eigen Go VMBO-diploma met daarin een persoonlijk advies op 
basis van zijn of haar situatie, talenten en interesses. Hierdoor 
kan een groep-7 leerling alvast op verkenningstocht!

GeSIGNALeeRD
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Marions s-p-e-l-
l-i-n-g-h-o-e-k-j-e

SpeLLINGHUTSpoT
Onlangs had ik contact met Elske, een collega rt’er. Zij vertelde 
dat ze enorm veel plezier had gehad met een leerling over de 
lange klanken. Was het nou een klankding, een klinkervoet of 
een letterklank. En wat te denken van alle regeltjes die er in 
omloop zijn. Hoor je hem lang, eentje naar de gang. De 
letterdief: “Lange klanken hebben pech, ik steel gewoon een 
letter weg”. Bij korte klanken als a, e, o, i of u zet ik twee 
medeklinkers lekker puh! Dan is er nog Jantje Snoeper... die 
alleen foute letters mag eten, en van de honger toch begint 
aan de aa, de ee, de uu enz. Waardoor het, wanneer hij maar 
een van de letters van de tweeklank opeet, niet opvalt dat hij 
gesnoept heeft. 
Later spreken we van dubbelzetters, open en gesloten 
lettergrepen. Kortom, er is bijna een oerwoud aan regels.
Waarschijnlijk hebben we allemaal wel eens aan een nieuw 
kind gevraagd of hij nooit van de letterdief heeft gehoord, 
waarop we in totale verwarring werden aangekeken en de 
wanhoop alleen nog maar toenam. 
Ook de vraag of een kind het woord kan klappen. Natuurlijk 
juf geen probleem. Bezem, één klapje. Je moet het woord wel 
snel zeggen, anders lukt het niet. Korte en lange klanken zijn 
niet altijd voor iedereen even duidelijk. Denk aan de kinderen 
met een oorontsteking, of aan kinderen die echt doof zijn. 
Maar ook kinderen die iets hebben met een kleepel, en toch 
niets hebben gehoord… Zo had ik een leerling die bij bange de 
g wegliet. De ng is immers een lange klank, de nk is een korte 
klank. Zeg het maar hardop: bang of bank. Hoe logisch is het? 
Kortom: informeer altijd bij de school welke methode er 
gebruikt wordt. Onze zwakke broeders hebben immers 
behoefte aan duidelijkheid en structuur. En klankgroepen, 
Jantje Snoeper-woorden, letterdieven en open en gesloten 
lettergrepen maken het spellen er allemaal niet eenvoudiger 
op. 

Marion Visser (marionvisser.rt@live.nl) heeft een eigen praktijk 
voor remedial teaching in Rotterdam.

FoUTJe…
In de rubriek Proef op de som die in de vorige editie stond en over de 
Nederlandse Dyscalculie Screeningstest (NDS) ging, is een foutje 
geslopen. Daarin schreven wij dat de NDS pas kan worden afgeno-
men vanaf groep 7. Dat moet vanaf groep 6 zijn. 

HIepeRDepIep…
De prijswinnaars van de lezersacties uit de vorige editie van 
Tijdschrift voor Remedial Teaching zijn bekend. 
Désirée Nagel – Volmer heeft De Nederlandse Dyscalculie 
Screeningstest van Boom Test Uitgevers gewonnen. En de 
twee exemplaren van Stippestappen van auteur Bieke Santer-
mans van uitgeverij Schoolsupport zijn onderweg naar  Monica 
Derksen en Angelique van Slobbe. 

De SpRAAKwATeRVAL
Als je je leerlingen een creatieve, originele en waardevolle spreekop-
dracht wil aanbieden is er nu De Spraakwaterval. In de map zitten 
vijftig uitgewerkte opdrachten met nuttige tips en interessante 
weetjes. Geen versleten thema’s voor traditioneel saaie spreekbeur-
ten, maar uitdagende up-to-date ideeën voor frisse onderwerpen 
met interessante invalshoeken. 
De Spraakwaterval kun je inzetten in groep 3/4, groep 5/6 en groep 
7/8 (ook voor speciaal onderwijs en de onderbouw van vmbo basis 
en kader). De Spraakwaterval besteedt aandacht aan expressie, 
 sociale vaardigheden (zelfredzaamheid en assertiviteit), en vooral… 
humor!
Vanaf € 40,00. Zie www.schoolsupport.nl 
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Het geven van goede 
 feedback is het halve werk 
Inmiddels is de term opbrengst gericht werken een gevleugelde kreet 
in het onderwijs. Het betekent onder andere het vaststellen van 
datgene wat leerlingen zouden moeten leren en het resultaatgericht 
en planmatig nastreven en evalueren van de vastgestelde doelen. In 
dat opzicht is de inhoud van Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen 
niet geheel vernieuwend. Toch brengt dit boek voldoende andere 
punten naar voren waardoor het zich onderscheidt en leerkrachten 
en remedial teachers helpt in hun 
ambities om leerlingen doelgericht 
en effectief te begeleiden in hun 
leerontwikkeling. Zo beschrijven 
de auteurs hoe goede feedback - 
toch één van de meest belangrijke 
instrumenten voor een leerkracht 
en rt’er - moet worden uitgevoerd. 
Door het toepassen van feed up, 
feed back en feed forward en het 
stellen van de juiste vragen zorgt 
hij of zij er namelijk niet alleen 
voor dat de leerling op de juiste 
weg verder kan. Men krijgt 
tegelijkertijd inzicht in de denk- en 
handelingswijze van de leerling. 
Wanneer een leerling tijdens een rekenopdracht niet verder kan, dan 
is het de kunst om in zo kort mogelijke tijd feedback te geven op 
datgene wat al goed is gedaan en te achterhalen waarom de leerling 
stagneert (de volgende stap is onduidelijk, er is onvoldoende 
strategiekennis, enz.). Op deze manier stuur je de leerling niet alleen 
in de juiste directie; je leert gelijktijdig met welke (reken)onderdelen 
de leerling moeite heeft. Het boek geeft ook nuttige en interessante 
achter grondinformatie. Zo weet ik nu dat meisjes stemnuances 
beter horen dan jongens en graag naar gezichten van anderen 
kijken. In tegenstelling tot jongens, die meer zijn ingesteld op het 
observeren van objecten. Eén van de hoofd stukken gaat over het 
ontwerpen van opbrengstgerichte leer activiteiten en helpt je om 
activiteiten en je rol als rt’er nog beter af te stemmen op beoogde 
leerdoelen. Het heeft mij bewuster gemaakt van het feit dat het 
inslijpen van feitenkennis van mij een andere rol vraagt (aanbieder) 
dan wanneer ik een vaardigheid wil aanleren (trainer). Ook weet ik 
nu hoe een summatieve evaluatie (eindoordeel) verschilt van een 
formatieve evaluatie (proces evaluatie) en dat de inzet van beide een 
completer beeld geven van de leerontwikkeling van mijn leerlingen. 
Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen beschrijft op heldere wijze 
welke doelen je als rt’er stelt aan je leerlingen, hoe je deze via 
leeractiviteiten effectief kunt nastreven en hoe dit proces wordt 
geëvalueerd. Het is bovenal prettig dat je de inhoud van een 
passage of hoofdstuk direct in praktijk kunt brengen.

Frank Mansoer

Stapje voor stapje 
 verder de inhoud in 
De auteur is inmiddels een oude bekende van ons. Andere oefenuit-
gaven zoals dt geen probleem, van Klaas van Veen zijn ook op deze 
pagina’s besproken. Deze keer laten wij ons licht schijnen over twee 
nieuwe uitgaven van Van Veen: Honderd procent en Meten is weten. 
Hij kwam er op om deze uitgaven te schrijven omdat hij bij zijn prak-
tijk voor remedial teaching veel leerlingen tegen kwam die heel veel 
moeite hebben met procenten, 
breuken en meten. 
Zoals we gewend zijn van Van 
Veen zijn ook deze boeken weer 
degelijk in hun opzet. Van Veen 
maakt de stof duidelijk met 
behulp van illustraties en korte 
uitleg. Na deze uitleg kunnen de 
leerlingen een aantal oefenopga-
ven maken. Pas als er een aantal 
opgaven geoefend is en de leer-
ling de stof begrijpt, worden de 
opgaven uitgebreid. Zo bouwt Van 
Veen procenten en breuken op 
door te beginnen met een aantal 
breukenstroken om vervolgens de 
overstap te maken naar de pro-
centen. Pas daarna biedt hij de 
decimalen aan. Honderd procent 
goed bestaat uit twee delen. In 
deel één krijgt de leerling inzicht 
in de stof en in deel twee kunnen 
de leerlingen hun kennis toetsen. 
Prettig is dat het antwoordenboek 
op de site staat. Dit geldt overi-
gens niet alleen voor Honderd pro-
cent goed, maar ook voor Meten is 
Weten. De uitgave Meten is Weten 
behandelt de maten uitgebreid. 
De opbouw bij de lengtematen 
gaat stapje voor stapje: van klein 
naar groot, van millimeter naar 
kilometer. Daarna komen de oppervlaktematen, de inhoudsmaten 
(kubieke en liters) en de gewichten aan bod. Ook het berekenen van 
de omtrek, de oppervlakte en de inhoud wordt aan de orde gesteld. 
Conclusie: duidelijke boeken die moeilijke rekenkundige onderwer-
pen op een makkelijke en inzichtelijke manier uitleggen aan leerlin-
gen uit het basisonderwijs. Prettige bijkomstigheid: je bent er bij de 
aanschaf geen kapitalen aan kwijt.  

Marion Visser

Titel: Opbrengstgericht Onderwijs Ontwerpen
Auteurs: Anouke Bakx, Anje Ros en Peter Teune
Uitgeverij: Coutinho, Bussum
Jaar: 978-90-469-0289-9
ISBN: 224
pagina’s: 108
prijs: € 24,50
Bestellen: www.coutinho.nl

Titel: Honderd procent goed en Meten is weten
Auteur: Klaas van Veen 
Uitgeverij: Klaas van Veen
Jaar: 2013

ISBN: 978-90-821249-0-3 (honderd procent goed)
978-90-821249-1-0 (meten is weten)

pagina’s: 32/36
prijs: € 9,95
Bestellen: www.dtgeenprobleem.nl

Leer- en oefenboek

Honderd procent goed

rb_xxxx_DT_Honderd_Procent_Goed_omslag.indd   1 26-09-13   10:42
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Wat is de essentie van 
mijn instructie? 
In het boek Differentiëren is te leren! legt Aafke Bouwman uit hoe 
elke leerkracht de uitdaging van differentiëren aan kan gaan. 
Differentiëren is volgens Bouwman een uitwerking van het omgaan 
met verschillenen dit differentiëren kan in instructie, doelen, tijd en 
leerstof. Bouwman beschrijft dit met veel praktijkvoorbeelden waar-
door de hoofdstukken makkelijk lezen. Zo zag ik bijvoorbeeld echt 
voor me hoe je feedback kunt 
geven aan plusleerlingen. 
Het boek is een basispublicatie, 
hierdoor waren sommige onder-
werpen voor mij al bekend, 
zoals het clusteren van leerlin-
gen. Maar er stonden voor mij 
ook zeker nieuwe onderwerpen 
in zoals de piramide van leer-
krachtvaardigheden die aan-
geeft welke basisvaardigheden 
een leerkracht moet beheersen 
om goed te worden in differen-
tiëren. Ook onderwerpen als 
groep 1-2, combinatiegroepen 
en leerlingen met een ontwikke-
lingsvoorsprong komen aan 
bod. 
Het is prettig dat ieder hoofdstuk eindigt met een korte samenvat-
ting; zo heb je de belangrijkste punten op een rij. Aan het eind van 
hoofdstuk één staan bijvoorbeeld puntsgewijs de actuele ontwikke-
lingen in het onderwijs die de noodzaak van differentiatie onder-
strepen: opbrengstgericht werken, de referentieniveaus taal en reke-
nen en passend onderwijs. 
Het boek is geschreven voor groepsleerkrachten in het basisonder-
wijs, omdat het uitgangspunt is dat differentiëren in de groep plaats 
vindt. Het boek is dus niet direct voor de remedial teacher geschre-
ven, maar ik vind het boek toch heel bruikbaar omdat juist een rt’er 
om moet gaan met verschillen tussen leerlingen en je de instructie 
en begeleiding goed vorm moet geven. Ik vond de beschrijving van 
het model IGDI+ (Intereactieve Gedifferentieerde Directe Instructie-
model) hiervoor heel bruikbaar. Zo geef ik nu de doelen nog concre-
ter aan bij de leerling(en) voor meer houvast en betrokkenheid. 
Tot slot vond ik dat de vragen die in het boek staan mij ook als rt’er 
aan het denken zetten, zoals: ‘Wat is de essentie van mijn instruc-
tie?’. Als rt’er is dit boek dus zeker bruikbaar als je (meer) wilt leren 
differentiëren. 

Leontine le Blanc

Zet het unieke ontwik-
kelingsproces van elk 
kind centraal
Toen ik de aankondiging van dit boek las dacht ik: hebben! Toen de 
postbode aan de deur belde omdat het boek niet door de brievenbus 
kon, schrok ik me een hoedje. 598 pagina’s! Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik het in de kast heb gezet en er af en toe naar gekeken heb zon-
der het te openen. Zonde, dit 
boek geeft namelijk inzicht in 
de ontwikkeling van de psycho-
motoriek bij kinderen en geeft 
handvatten om op een eenvou-
dige manier te remediëren. Hoe 
ga je bijvoorbeeld om met een 
verkeerde pengreep, wat te 
doen bij kinderen die omkerin-
gen maken in leesgedrag, etc. 
Peerlings geeft aan dat het 
belangrijk is om begrip te heb-
ben voor het unieke ontwikke-
lingsprofiel van ieder kind. Niet 
een protocol, neem het protocol 
voor ERDW, moet uitgangspunt 
zijn voor de behandeling van 
een kind, maar hoe het kind het best geholpen kan worden. De 
auteur besteedt aandacht aan alle aspecten van de ontwikkeling. 
Niet alleen aan de grove - en fijnmotorische vaardigheden, maar ook 
aan schoolse vaardigheden. 
Wat ik mooi vind is dat ze ook aangeeft op welke leeftijd je bepaalde 
vaardigheden van een kind kunt verwachten. Denk aan het zelf 
maken van een plattegrond. Pas rond de 9-jarige leeftijd is een kind 
in staat om de weg van school naar huis te tekenen. Dit is geen boek 
wat je door moet ‘worstelen’, maar het is een goed leesbaar boek, 
wat ook heel bruikbaar is als naslagwerk. 
De hoofdstukken zijn zo ingedeeld, dat wanneer je bijvoorbeeld een 
kind met een rekenprobleem hebt, je dit direct op kunt zoeken. Inte-
ressant is ook dat er op de website van Lannoo een handelingsplan 
en een aantal remediërende spellen staan die je kunt downloaden. 
Het rekenspel bijvoorbeeld, dat geeft een goed beeld van hoe een 
kind rekent.  Kortom: geen boek om in de kast te laten staan, maar 
een bruikbaar boek.

Marion Visser

Titel: Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen 
in het basisonderwijs

Auteurs: Aafke Bouwman, Geraldine Brouwer, 
Leanne Jansen, Els Loman

Uitgeverij: CPS
Jaar: 2014
ISBN: 9789065086563
pagina’s: 178
prijs: € 29,90
Bestellen: www.uitgeverijpica.nl

Titel: Remedial Teaching en Psychomotoriek
Auteur: Wendy Peerlings
Uitgeverij: LannooCampus
Jaar: 2013
ISBN: 978 90 209 7535 2
pagina’s: 598
prijs: € 34,99
Bestellen: www.lannoocampus.com



36Tijdschrift voor Remedial Teaching 2014/2

Verslag studieochtend Remediaal Specialisten

Gebruik van ICT om af te stemmen op (speciale) onderwijsbehoeften

Serious games in 
het onderwijs
Sui Lin Goei, opleider speciale 
onderwijszorg aan de Vrije Universiteit, 
lector Onderwijs en Zorg aan de 
Hogeschool Windesheim en lid van de 
Commissie Remediaal Specialisten 
verzorgde op 29 maart een zeer 
interessante studieochtend met als 
onderwerp ‘Gebruik van ICT om af te 
stemmen op (speciale) onderwijs-
behoeften’. In haar lezing stond de 
volgende vraag centraal: Hoe kunnen 
leraren met behulp van de inzet van 
serious games en virtual reality-
applicaties goed onderwijs ontwerpen 
voor leerlingen met verschillende 
onderwijsbehoeften? 
Mieke Reijnen en Mieke cordia

In de afgelopen jaren is de informatieverwerking en leerstijl in sterke 
mate beïnvloed door het gebruik van ICT. Ook voor de leraren vraagt 
deze verandering een hoge mate van kennis en vaardigheden in het 
gebruik van ICT in het onderwijs. De belangstelling voor serious 
gaming is in de afgelopen decennia sterk toegenomen waardoor 
serious gaming zich steeds verder ontwikkeld heeft. Het biedt veel 
nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs en zet aan tot actief en 
zelfsturend leren.
Eerst houdt Goei een inleiding over de rol van mobile learning tech-
nology in het huidige onderwijs en over de mogelijkheden hiervan 
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarna gaat Sui 
specifiek in op een effectstudie van een serious game om de Engelse 
uitspraak bij leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs 
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren. Ook 
voor leerlingen met lees- en spelproblemen en dyslexie (Wim Troos-
ter, Sui Lin Goei en Anouk Ticheloven i.s.m. TNO en Kennisnet). In dit 
onderzoek stelt Sui ‘onderwijsbehoeften’ als centraal concept, waar-
bij gefocust wordt op het handelen van de leraar, de onderwijsdoe-
len en de onderwijsinhoud. 

wat is een serious game?
Sui Lin Goei stelt serious games tegenover entertainment-games 
waarbij zij aangeeft dat er feitelijk geen wezenlijk verschil bestaat. 
Ze hebben beide de vier basiselementen van games: verhaal, game-
play, interface en visualisatie. Verschil is echter dat serious game een 
duidelijk aanwijsbaar leerdoel kent. Ofwel: de toevoeging van peda-
gogiek is datgene wat de game serieus maakt. 

waarom serious games?
Serious gaming verhoogt de motivatie en zet daardoor aan tot actief 
leren. Verder kenmerkt serious gaming zich door een hoge mate van 
betrouwbaarheid, het geven van directe feedback en door multime-
diale kenmerken (zie de multimedia theorie van Mayer, 2011). Deze 
multimediatheorie gaat uit van de volgende drie principes:
1.   informatieverwerking vindt plaats via twee kanalen: visueel en 

auditief
2.  er kan slechts een beperkte hoeveelheid informatie worden vast-

gehouden in het werkgeheugen
3.  informatie wordt spontaan, actief verwerkt.

LBRT
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Voor serious games in het onderwijs ontbreekt serieuze empirische 
evidentie, maar de volgende effecten worden verondersteld: Serious 
games verhogen de leervaardigheden, de motivatie en de betrokken-
heid bij leerlingen. Ze zetten aan tot zelfsturend en actief leren, wat 
leidt tot meer begrip en inzicht in de leerstof. Simulaties in de serious 
gaming bevorderen het visualiseren en het praktisch toepassen. Het 
spelkarakter motiveert leerlingen om steeds beter te worden. Het 
spelenderwijs leren is leuk en past beter bij de belevingswereld van 
kinderen.

onderzoek naar serious gaming 
Sui Lin Goei betrekt in haar onderzoek drie benaderingen:
1.  de ‘media comparison’ benadering van Wouters, e.a, 2013). Deze 

benadering kijkt naar de rol en effectiviteit van verschillende 
media op het leren en motiveren. 

2.   De ‘value-added’ benadering. Deze benadering probeert het 
unieke effect c.q. de unieke bijdrage vast te stellen van specifieke 
gamekenmerken op het leren om zodoende een serious game 
effectiever te maken.

3  De ’cognitive consequences’ benadering. Deze benadering gaat 
uit van de vraag: Wat leren mensen van een serious game?

Wouters e.a. gebruikten meta-analytische technieken om te onder-
zoeken of serious games meer effectief zijn in termen van leren en 
motiveren dan meer conventionele instructiemethoden. Consistent 
met hun hypotheses werd vastgesteld dat serious games meer effec-
tief waren in termen van leren en retentie, maar niet motiverender 
waren dan conventionele instructiemethoden.

De bevindingen uit het onderzoek zijn als volgt samen te vatten:
Er is een zeker positief effect van serious games op leren. Het effect 
kan worden vergroot door het combineren van serious games met 
andere instructiemethoden en het inzetten op langere termijn door 
het implementeren van goed ontworpen support.
Er zijn aanwijzingen dat de effecten van het werken met serious 
games op het leren duurzamer zijn. Serious games zijn motiverender 
dan traditionele leermethoden en de leerstof blijft beter hangen. 
Instructional support is vooral effectief bij meer complexe cognitie-
ve vaardigheden. Sui Lin Goei stelt verder dat het effect van serious 
games in vergelijking met traditionele instructie groter wordt als er 
meerdere sessies worden gespeeld, als spelers in groepen werken, 
als het design schematisch is in plaats van cartoon/realistisch en als 
de traditionele instructie bestaat uit een actieve vorm van leren.

Figuur: Serious game versus traditionele instructie

Meer empirische kennis met betrekking tot bijvoorbeeld voorkennis 
en game-ervaring is volgens Sui Lin Goei noodzakelijk voor de verde-
re ontwikkeling van serious games. Bovendien is er meer aandacht 
nodig voor het stimuleren van het cognitief verwerken (organise-
ren/integreren) van nieuwe kennis in de game. 

VAST-game 
De VAST-game is een Engelstalige muliplayer 3D computergame 
(Voice Activated Spy Tech), waarin samenwerking en competitie 
mogelijk is en leeractiviteiten zijn geïntegreerd in de game-play. De 
onderzoeksvraag in dit onderzoek is: Wat is de effectiviteit en het 
achterliggende werkingsmechanisme van de VAST-game bij leerlin-
gen in de bovenbouw po en onderbouw vo in de Nederlandse situa-
tie en onder welke condities kan deze effectiviteit worden bereikt?  

Sui Lin Goei verwacht van het onderzoek de volgende meerwaarde:
-  een hogere mate van motivatie tot leren
-  het meer zelfgericht bezig zijn met de uitspraak van het Engels 
-  meer maatwerk per leerling doordat er niet klassikaal gewerkt 

hoeft te worden.

De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat: 
-  veel leerlingen gaan samenwerken
-  er veel positieve geluiden worden gehoord van zowel kinderen 

als leerkrachten betreffende de verbetering van de motivatie
-  de rol van de docent per school verschilt
-  de algemene gamevaardigheden per leerling erg verschillen en 

de gameprestaties sterk beïnvloeden
-  de competitie tussen sommige leerlingen wordt bevorderd
-  belang van goede ICT-infrastructuur essentieel is
-  de leerlingen Engels leuker vinden dan in de reguliere Engelse les 

en ook beter leren
-  de meisjes het minder interessant vinden dan de jongens.

Het vervolgonderzoek, uitgevoerd door Anouk Ticheloven, richt zich 
op leerlingen met lees- en spelproblemen en dyslexie en is gestart in 
het voorjaar van 2014. Zij geeft in haar presentatie uitleg over het 
doel van dit design-based onderzoek. De onderzoeksvraag is deels 
nog afhankelijk van de uitkomst van het VAST-game onderzoek en is 
gericht op individuele verschillen tussen leerlingen bij de passieve 
woordenschat, gevoeligheden voor omgeving en leesvaardigheid.
Op langere termijn zal de aandacht, volgens Sui Lin Goei, meer 
gericht zijn op de uitspraak van het Engels en op het ontwerpen van 
gerichte instructie en remediërende programma’s.

Aan het einde van de ochtend was er nog tijd voor korte kennisma-
king met een ander onderzoeksproject van Sui: het Pink Dolphin Pro-
ject, een VR-applicatie voor leerlingen met autisme met als doel hun 
zelfregulatie te ontwikkelen (http://myycai.wix.com/pinkdolphin).

De deelnemers waren zeer positief over deze studieochtend. Boeiend 
en inspirerend, zowel het onderwerp als de presentatie.
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Van de bestuurstafel

In deze bestuurstafel ga ik in op enkele belangrijke zaken die  besproken 
zijn tijdens de goed bezochte en vlot verlopende  ALV van afgelopen 22 

maart? Dit zijn: de financiële situatie, de bestuurssamenstelling en de 
invoering van de directeursfunctie.

Financiële zaken
De jaargegevens  laten zien dat de LBRT nog steeds een financieel 
gezonde organisatie is. Het jaar 2013 sluiten we af met een redelijk 
hoog batig saldo. Hoewel in dit batig saldo een aantal incidentele 
meevallers zitten,  kunnen we zonder meer stellen dat er in 2013 een 
goed financieel beleid is gevoerd. Dit te meer omdat naast de inci-
dentele meevallers de hoogte van het batig saldo tevens te danken 
is aan de forse bezuiniging die bereikt is op de post kantoorkosten.
Van belang is tevens te kijken naar de liquiditeitspositie en de solva-
biliteit van de LBRT. 
De liquiditeit geeft aan in welke mate een organisatie aan zijn 
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Met solvabiliteit 
wordt aangegeven in hoeverre een organisatie bij opheffing /liqui-
datie zijn financiële verplichtingen kan nakomen .Zowel de liquidi-
teitspositie als de solvabiliteit van de LBRT zijn zonder meer nog 
steeds zeer goed te noemen. De leden kunnen de exacte getallen 
over deze onderwerpen vinden in de jaarstukken over 2013 die per 28 
februari 2014 op de website geplaatst zijn. De begroting  2014 is slui-
tend: zowel de inkomsten als de uitgaven worden geraamd op 
€ 381.875.

Bestuurssamenstelling
Met ingang van de nieuwe organisatiestructuur zal het bestuur uit 
maximaal zeven personen bestaan. Dit zijn: de voorzitter, vicevoor-
zitter, secretaris, penningmeester en drie leden.
Het verheugt me dat de ALV akkoord is gegaan met de benoeming 
van Adri Jonkers als nieuwe voorzitter en Marja Uijen als nieuwe 
secretaris. Beide personen zijn mijns inziens uitstekend geschikt voor 
hun bestuursfunctie. De huidige vicevoorzitter, Joep van Vugt, gaat 
de belangrijke commissie professionalisering trekken en blijft als ver-
tegenwoordiger van deze commissie bestuurslid. De huidige secreta-
ris , Henk-Jan Steenwijk, gaat leiding geven aan de complexe com-
missie specialisten. Ook hij blijft als vertegenwoordiger van deze 
commissie bestuurslid.
De functie van penningmeester blijft op uitstekende wijze vervuld 
worden door Cor Campschroer.
Hoewel ook nog niet alle commissies vertegenwoordigd zijn in het 
nieuwe bestuur, wil ik hier toch  vooral  nogmaals aandacht vragen 
voor een adequate invulling van de functie  vicevoorzitter.
Het bestuur heeft in 2013 besloten het belang van de regio’s te 
benadrukken. Er is een notitie opgesteld waarin acties staan die de 
meerwaarde van de regio’s kunnen bevorderen. De uitvoering van 
deze acties zal tijdens de kaderdagen regelmatig geëvalueerd wor-
den. Daar waar nodig worden de acties op basis van voortschrijdend 
inzicht geherformuleerd.  
Om er voor te zorgen dat de regio’s op een goede wijze vertegen-
woordigd zijn in het bestuur, is besloten deze vertegenwoordiging  
onder te brengen bij de vicevoorzitter. De taken en competenties 
van de vicevoorzitter zijn als volgt geformuleerd:

Taken:
• Het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid
• Trait-d’union tussen het bestuur, de regiobesturen en de regio’s 
• Voorzitten kaderdagen

Competenties:
• Bestuurlijke ervaring
• Kan vergadering leiden
• Heeft empathie t.a.v. wat er leeft binnen de regio’s 
• Handelt proactief richting de regio’s
•  Inhoudelijk op de hoogte van materie en regelgeving betreffende 

remedial teaching
• Communicatief sterk

De meeste leden zijn tevens lid van één van de LBRT regio’s. Ken je 
iemand binnen je regio die voldoet aan dit profiel, maak hem/haar 
dan attent op deze vacature of geef de naam van deze persoon door 
aan het bureau. Het is van groot belang dat de regio’s op een ade-
quate wijze vertegenwoordigd worden in het bestuur. Overigens 
geldt voor deze functie de maximaal wettelijk belastingvrij toege-
stane vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar.

Invoeren directeursfunctie LBRT
De ALV is er mee akkoord gegaan dat met ingang van 1 april 2014 de 
huidige functie van bureaudirecteur/ beleidsmedewerker vervalt en 
op die datum een nieuwe functie wordt ingevoerd: die van directeur 
LBRT.
Op basis van het geformuleerde strategische beleid is het bestuur de 
laatste jaren vooral bezig geweest de aansturing van de LBRT te pro-
fessionaliseren. Het invoeren van de functie directeur past in dit 
beleid. De directeur heeft gemandateerde bevoegdheden die in een 
directiestatuut nauwkeurig zullen worden omschreven. De bevoegd-
heden zijn bij de invoering van de functie voorlopig vastgelegd in de 
notitie taken en verantwoordelijkheden directeur LBRT en zijn tevens 
af te leiden uit het vastgestelde functieprofiel.
De functie is ingevoerd los van de persoon van de huidige bureaudi-
recteur/beleidsmedewerker.
Alleen al uit oogpunt van goed personeelsbeleid krijgt zij echter de 
kans aan te tonen dat zij geschikt is voor deze nieuwe functie . De 
voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren worden in overleg tus-
sen bestuur en betrokken persoon vastgesteld.

Tot slot,
Ik heb het voorzitterschap gedurende drie jaar met veel plezier ver-
vuld. De LBRT heeft in die tijd grote stappen vooruit gezet . Ik dank 
op deze plaats graag iedereen die daaraan meegewerkt heeft. Maar 
we zijn er nog niet. Het bestuur blijft er met kracht naar streven van 
de LBRT een vereniging te maken waar de leden zich thuis bij voelen, 
waar ze trots op zijn er de meerwaarde ervan erkennen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit inderdaad gaat lukken.

Koos Zaad, voorzitter ( tot 1 mei 2014)

LBRT
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Beleidsberichten

In deze beleidsberichten besteed ik aandacht aan de ontwikkelingen 
die betrekking hebben op de positie van de remedial teacher als 

medebehandelaar Dyslexiezorg. Tevens informeer ik u over de 
ontwikkelingen vanuit de onderwijscoöperatie die betrekking hebben op 

de wet BIo en het lerarenregister.

De remedial teacher als medebehandelaar Dyslexie vanuit de 
vergoede zorg?
In het vorige nummer van Tijdschrift voor Remedial Teaching bent u 
uitgebreid geïnformeerd over de politieke route die vanuit de werk-
groep bewandeld is. De behandeling van de LBRT-brief d.d. 6 januari 
2014 heeft uiteindelijk geresulteerd in een schriftelijke vragenronde 
aan de minister van VWS. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift is 
de beantwoording nog niet gerealiseerd, maar ik hoop dat u – als u 
dit leest – inmiddels concrete informatie daarover kunt vinden op de 
website van de LBRT.
Vanuit de politiek is inmiddels ook duidelijk geworden dat de Wet op 
de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 
ingevoerd zal gaan worden en dat daarin ook de vergoede dyslexie-
zorg meegenomen zal worden. Dit betekent dat werkgroep actief 
aan de slag gaat om contact te krijgen met de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) om ook daar de bekwaamheid van de 
gespecialiseerde remedial teachers ten aanzien van dyslexiezorg 
onder de aandacht te brengen. 
De zorgverzekeraars spelen in deze transitie ook een belangrijke rol, 
zodat ook deze partijen opnieuw benaderd zullen gaan worden om 
de bekwaamheid van deze groep rt’ers onder de aandacht te bren-
gen in de hoop dat deze bekwaamheid uiteindelijk voor de verzeke-
raars ook leidt tot een bevoegdheid.  In de wettelijke regelgeving lij-
ken er geen belemmeringen te bestaan voor de bevoegdheid.
Inmiddels is er ook vanuit de NVLF (Nederlandse Vereniging voor 
Logopedie en Foniatrie) positieve steun gekomen. In een persoonlijk 
ontmoeting met beleidsmedewerker  M. Boersma en ondergeteken-
de, hebben we ook gesproken over de toekomst van de transitie van 
de jeugdzorg.

onderwijscoöperatie en het lerarenregister
Tweemaal per jaar vindt er een ontmoeting plaats tussen het 
bestuur van de onderwijscoöperatie en de geassocieerden vanuit 
het onderwijsveld. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen maart  is 
gesproken over twee belangrijke zaken: te weten de herijking van de 
Wet BIO (beroepen in het onderwijs) en het lerarenregister. 
De Wet BIO d.d.1-8-2006 regelt de vaststelling van de bekwaam-
heidseisen en de plicht voor schoolbesturen om hun personeel in de 
gelegenheid te stellen hun bekwaamheid te onderhouden geduren-
de hun loopbaan. Deze twee componenten kunnen worden gezien 
als de pijlers waarop de Wet BIO steunt. De Wet BIO geeft daarmee 
de randvoorwaarden aan waarbinnen scholen kwalitatief hoog-
waardig onderwijs kunnen (blijven) verzorgen. Na zes jaren diende 
deze wet te worden geëvalueerd en dat betekende dat in 2011 de 
voorbereiding van de herijking in gang is gezet. 
In het nieuwe voorstel zijn de huidige zeven competenties terugge-
bracht tot drie bekwaamheidseisen. Bij de voorgestelde herijking 
zijn de eisen die rechtstreeks te maken hebben met het leren van 
leerlingen centraal komen te staan: de vakinhoudelijke, de vakdidac-
tische en de pedagogische bekwaamheid. In deze drie bekwaam-
heidseisen worden enkele aspecten van samenwerking, reflectie en 
ontwikkeling genoemd.
Dit voorstel is inmiddels door de Onderwijsraad voorzien van aanbe-
velingen en daarmee gaat de onderwijscoöperatie aan de slag. In 
deze fase vindt tevens bilateraal overleg plaats met de geassocieer-
de beroepsgroepen, waaronder de LBRT. 

Het lerarenregister krijgt in 2017 een wettelijk karakter. Dat betekent 
dat het vanaf dat moment een verplichting wordt voor leraren om 
zich te laten inschrijven in het register. Op dit moment is een expert-
groep met vertegenwoordigers vanuit het ministerie van OCW en de 
onderwijscoöperatie bezig om de wettelijke verankering te schetsen 
en daarmee ook een vergelijking te maken met de BIG (Beroepen in 
de gezondheidszorg). Binnen het register wordt dan ook duidelijk op 
welke wijze de blijvende professionalisering ingezet kan worden als 
kwaliteitskader.
Voor de leden van de LBRT moet dan ook duidelijk gemaakt worden 
in hoeverre het bestaande kwaliteitsregister van de LBRT daarbin-
nen past èn in hoeverre de invoering van een basisregister hierbij 
kan aansluiten. Met name dit laatste punt is binnen de LBRT even in 
de wachtkamer geplaatst, omdat de ontwikkelingen binnen het 
lerarenregister nog niet duidelijk waren. Nu lijkt toch het moment 
gekomen om vervolgstappen te zetten. 

vervolg pagina 40

LBRT-geregistreerde 
Remedial Teachers PO VO®
Conform het gestelde in artikel 4.3 der Statuten van de 
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers doet het 
bestuur van de LBRT melding van de registratie van de 
hieronder te noemen leden.

1e verlenging primair onderwijs
Tot 2 februari 2019 Mevr. E.J.J. van Ewijk-Roebroeks (120124) 
uit Oss
Tot 2 februari 2019 mevr. W.A. Duits-Sanders (122025) uit 
Houten
Tot 2 februari 2019 mevr. R. Delen-van Rooij (157850) uit 
Houten
Tot 2 februari 2019 mevr. M.C. Adriaens (160827) uit Berg-
schenhoek
Tot 7 april 2019 Mevr. Y. Groos (157564) uit Arnhem
Tot 8 juli 2019 Mevr. C.G.P. Willems (158614) uit Frieschepalen

2e verlenging primair onderwijs
Tot 27 maart 2019 mevr. C. van Oorschot (156068) uit Bolsward

Het overzicht van geregistreerde leden vindt u terug op de 
website van de LBRT.
Bovengenoemde perso(o)n(en) behoud(t)en de registratie 
tot vijf jaar na de ingangsdatum van de registratie. Ten 
aanzien van het niet naleven van het beroepsprofiel en de 
daarbij behorende gedragscode hebben de cliënt, respec-
tievelijk de ouders/verzorgers en ieder ander die daarvan 
weet heeft, het recht een klacht in te dienen bij het 
bestuur van de LBRT.

Verlenging registratie na 5 jaar.
Informatie hierover kunt u vinden op de website: www.
lbrt.nl en in artikel 6 van de registratieprocedure.
De aanvraag van de verlenging is kosteloos.
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vervolg beleidsberichten

Algemene ledenvergadering
Op 22 maart 2014 waren 25 leden en twaalf zittende en aantredende 
bestuursleden aanwezig in Nieuwegein voor de Algemene Ledenver-
gadering van de LBRT. Zij kunnen met elkaar terugkijken op een ver-
gadering waar – in een prettige sfeer – belangrijke zaken besproken 
zijn.   
Alle verslagen over 2013 zijn aan de orde geweest en de voorzitter, 
Koos Zaad, heeft een toelichting gegeven op de financiële stukken 
en de financiële situatie van de vereniging. Er was aandacht voor het 
strategisch beleidsplan, waarin het bestuur verantwoording aflegt 
over de reeds genomen stappen en de doelstelling voor 2014.  
De beleidsmedewerker gaf een toelichting op het marketingplan, 
waarin het huidige beeld van de LBRT is vastgelegd vanuit deskre-
search. Hieraan zijn conclusies verbonden en vervolgens aanbevelin-
gen en actiepunten opgesteld voor het nieuwe kalender jaar. 
De vergadering werd afgesloten met een stemronde over alle voor-
stellen van de stemlijst. De 37 stemgerechtigden hebben alle voor-
stellen unaniem aangenomen. Hieronder kunt u kennis nemen van 
de aangenomen voorstellen.
De leden konden in deze vergadering kennis maken met nieuwe 
bestuursleden: per 1 mei zal Adri Jonkers de functie van voorzitter 
overnemen van Koos Zaad en Marja Uijen is per genoemde datum 
de secretaris van de vereniging. Voor deze personen waren er woor-
den van welkom, terwijl de vertrekkende bestuursleden woorden 
van dank ontvingen.

Heeft u de ALV gemist en bent u nieuwsgierig naar de genoemde 
beleidsplannen? Ga dan naar de website van de LBRT waar u ze kunt 
downloaden als u bent ingelogd.

Bureau LBRT  
Het bureau van de LBRT is in verband met de meivakantie 
beperkt bereikbaar van maandag 28 april tot en met 
maandag 5 mei 2014.

Handelingsplannen 
t.b.v. registratie PO en VO
In onderstaande tabel zijn de uiterlijke aanleverdata voor 
de handelingsplannen weergegeven, alsmede de zittings-
data van de registratiecommissie. 
Alle documenten t.b.v. de registratie dient u in één keer 
digitaal aan te leveren aan bureau@lbrt.nl t.a.v. Truus 
Boogaard-Koenen. De volledige procedure kunt u nalezen 
op de website van de lbrt www.lbrt.nl

Uiterlijke ontvangstdatum zitting
Bureau LBRT registratiecommissie
16 juni 2014 7 juli 2014
28 augustus 2014 15 september 2014
10 november 2014 24 november 2014

LBRT op het web 
Actuele informatie maken wij zoveel mogelijk bekend via 
onze website www.lbrt.nl Leden kunnen inloggen met 
hun emailadres. Is dat nog niet bij ons bekend, laat het dan 
weten via bureau@lbrt.nl 
En heeft u opmerkingen 
of tips? We houden ons 
van harte aanbevolen 
voor feedback. 
| de Webredactie

Onderstaande voorstellen werden alle unaniem aangenomen:

Voorstel 01  Vaststelling notulen ALV 2013 d.d. 21 maart 2013
Voorstel 02  Goedkeuring jaarverslag 2013
Voorstel 03  Goedkeuring financieel jaarverslag 2013
Voorstel 04  Décharge penningmeester LBRT met betrekking tot 

de jaarrekening 2013
Voorstel 05  Goedkeuring begroting 2014
Voorstel 06  Te benoemen als leden van de kascontrolecommissie 

over 2014: 1. Jaap Faber, 2. Jacqueline Biesbroek
Voorstel 07  Te benoemen als voorzitter Adri Jonkers per 1 mei 

2014
Voorstel 08  Te benoemen als AB-bestuurslid - secretaris Marja 

Uijen per 1 mei 2014
Voorstel 09  Te benoemen als AB-bestuurslid Joep van Vugt
Voorstel 10  Het bestuur krijgt mandaat om een vicevoorzitter te 

benoemen op het moment dat er een geschikte kan-
didaat is gevonden.

Voorstel 12  Het bestuur gaat uitvoering geven aan de bijgestelde 
strategische acties en doelstellingen zoals geformu-
leerd in het Strategisch Beleidsplan 2014-2015

Voorstel 13  Het bestuur stelt voor de functie van bureaudirec-
teur/beleidsmedewerker per 1 april 2014 op te heffen 
en per dezelfde datum de functie van directeur LBRT 
in te stellen.

Voorstel 14  De commissie Marketing gaat uitvoering geven aan 
de aanbevelingen en acties zoals geformuleerd in het 
Marketingplan 2014

Voorstel 15  Het bedrag voor de regio’s per 1-1-2013 te handhaven 
op maximaal € 1.100,00 per kalenderjaar

Voorstel 16  Het bedrag voor de aanvraag van de registratie te 
handhaven op € 210,00 

Voorstel 17  De contributie per 1-1- 2015 niet te verhogen. De kor-
ting voor automatische incasso blijft gehandhaafd op 
€ 5,00.

 De prijzen voor het jaar 2015 zijn dan als volgt: 
 Contributie leden € 85,00**
 Contributie geregistreerde leden € 85,00**
 Contributie voordeurdelers € 55,00 *
 Contributie Studentenleden € 52,50**
 Abonnementen € 52,50**
  Verkoop losse tijdschriften € 11,00 incl. verzendkosten

* Voordeurdelers zijn twee leden die op hetzelfde privéadres wonen en slechts één 
tijdschrift wensen te ontvangen. Eén van de twee is gewoon lid, de ander is voor-
deurdeler. Bij aangaan van het lidmaatschap betalen beide leden het inschrijfgeld.
**Bij automatische incasso wordt een korting van € 5,00 gegeven

Voorstel 18  Het inschrijfgeld per 1-1- 2015 niet te verhogen. Het 
inschrijfgeld blijft € 25,00

Truus Boogaard
Directeur LBRT

LBRT
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Regioactiviteiten 2ekwaRtaal 2014
Uitsluitend de nu bekende activiteiten zijn opgenomen. Zie voor het 
volledige jaarprogramma, het laatste regionieuws, uitgebreidere 
informatie, specifieke betaalwijze per regio en wijzigingen de 
 website van de LBRT: www.lbrt.nl/regio’s

01 Regio alkMaaR
21-05-2014: ‘wie deelt, vermenigvuldigt.’
De laatste avond van het jaar staat traditiegetrouw in het teken van 
de materialen- en ontmoetingsmarkt. Dit jaar is het niet alleen een 
materialenmarkt, maar ook een mogelijkheid om ervaringen uit te 
wisselen, ideeën te bespreken en veel van elkaar te leren. Wilt u 
vooral ook zelf ontwikkelde materialen en methodieken die u als 
waardevol ervaart, meenemen? Vragen, ideeën en gesprekspunten 
graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan Els Wester, 
els@bs-zonewijzer.nl 
Doelgroep: PO en VO

Plaats: Openbare basisschool ‘De Vlieger’ Sneeuwgansstraat 18, 
1826 GP Alkmaar.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Prijzen: leden gratis, niet-leden/abonnees gratis.
Opgave en info: Voor aanmelding het inschrijfformulier gebruiken 
dat aangevraagd kan worden via: regioalkmaar@lbrt.nl 

03 Regio aRnHeM
27-05-2014: ‘Het gekleurde woordspoor’
door: Annette van de Put, Jeannette Blokland en Mayke van de Wal
Het gekleurde woordspoor komt met een vernieuwde uitgave. Deze 
wordt door Graviant uitgegeven en heeft de titel: in vijf stappen op het 
juiste spoor. Het is een praktische avond waarbij kort kennis gemaakt 
wordt met de stappen, het materiaal en de specifieke aanpak.
Doelgroep: PO 

Plaats: A tot 10, Kerkenbos 1097-A, 6546 BB  Nijmegen
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Prijzen: leden: € 10,00, abonnees/niet-leden: € 25,00.
Opgave en info: d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier dat u 
kunt vinden op de website www.lbrt.nl onder ‘Regio’s’ – Arnhem.
Uw deelname is pas definitief na bijschrijving van uw bijdrage op 
IBANnr.: NL95 INGB 0008916199 t.n.v. LBRT regio Arnhem met ver-
melding van uw lidnummer en datum avond. Wijkt de naam op uw 
afschrift af van uw eigen naam, geef dit dan ook aan.
Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van 
de bijdrage op onze rekening. Wanneer het aantal inschrijvingen het 
maximum toelaatbare aantal van deelnemers overschrijdt dan 
wordt u op een wachtlijst geplaatst.

05 Regio Den Haag/ZoeteRMeeR
04-06-2014: De Matrix Methode
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de LBRT: 
www.lbrt.nl/regio’s
Doelgroep: PO en VO

Plaats: Montessorischool Passepartout, Saturnusgeel 64, 
 Zoetermeer
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Prijzen: leden: € 5,00, abonnees/niet-leden: € 15,00, betaling con-
tant voor aanvang.
Opgave en info: Bernadette Verhagen e-mail: regiodenhaag@lbrt.nl

07 Regio HilveRSUM
17-06-2014: werkwoordspelling, wat is het echte probleem? 
Gebruik maken van beelddenkende kwaliteiten
door Klaas van der Veen. Na 36 jaar basisonderwijs en 5 jaar Remedi-
al Teaching richt Klaas van der Veen zich nu volop op het schrijven 

Regioprogramma’s
van leer-/ oefenboeken op het gebied van spelling, taal en rekenen. 
De boeken bieden structuur en zijn begrijpelijk: stap voor stap in 
opbouw met regels, tips en trucs. Verder zijn ze opklimmend in 
moeilijkheid en wordt er aan de verhoging van de woordenschat 
gewerkt. Ze zijn geschikt om hiaten snel op te vullen, maar ook een 
uitdaging voor de begaafde leerlingen.
Wat is het echte probleem bij de werkwoordspelling? Waarom duurt 
het zo lang voordat de leerlingen de werkwoordspelling begrijpen, 
er ‘niet meer mee zitten’? Wat kan sneller? Waar zitten de echte pro-
blemen? Wat kun je doen naast alleen maar een methode doorwer-
ken? Wat is de beste manier om de werkwoordspelling aan te leren?
Hoe maken we gebruik van beelddenkende kwaliteiten?
Hoe kun je gebruikmaken van de beelddenkende kwaliteiten van 
onze leerlingen bij het automatiseren tot 20, bij woorden met f of v, 
bij de ou of au enz. Bij dit onderwerp is een deel interactief.
Doelgroep: PO, VO en ROC

Plaats: St. Vitusschool, St. Vitusstraat 2, 1404 HS  Bussum
Tijd: 20.00 – 22.00 uur; zaal open vanaf 19.45 uur
Prijzen: leden: € 5,00, abonnees/niet-leden: € 15,00, voor aanvang 
contante betaling 
Opgave en info: graag aanmelden via tineke@tienvoortien.nl  

Cursus ‘Het opzetten 
van een Eigen Praktijk’
Bij voldoende belangstelling (minimaal 15 deelnemers per 
cursus) organiseert de LBRT de cursus ‘Het opzetten van 
een Eigen Praktijk’. Deze cursus wordt gegeven door leden 
van de commissie Eigen Praktijk van de LBRT en is bestemd 
voor LBRT-leden die een eigen praktijk willen beginnen of 
recentelijk begonnen zijn. Deze cursus is een vervolg op de 
Kamer van Koophandel (KvK)cursus ‘Zo start u een eigen 
bedrijf; een oriëntatie op een eigen bedrijf in vogelvlucht’. 
Deze cursus wordt maandelijks aangeboden in de verschil-
lende plaatsen. U hoeft niet bij de KvK ingeschreven te 
staan. Voor meer informatie zie ook: http://www.kvk.nl/
bijeenkomsten/zo-start-u-een-eigen-bedrijf/

Voor het deelnemen aan de LBRT-cursus is deze basisken-
nis over het starten van een eigen bedrijf vereist. De LBRT-
cursus richt zich namelijk specifiek op het starten en voe-
ren van een praktijk voor remedial teaching. 

cursusdatum: zie www.lbrt.nl voor nieuwe datum
Locatie: bureau LBRT, Kosterijland 7-A te Bunnik
Tijden: 10.00 – 13.00 uur; Inloop vanaf 09.30 uur
Kosten:  € 65,00 inclusief koffie, thee en na afloop 

een eenvoudige lunch
Aanmelding: d.m.v. overmaking van € 65,00 op onze reke-
ning IBAN: NL88 INGB 0006 9042 54  t.n.v. Landelijke 
Beroepsvereniging Remedial Teachers, de cursusdatum en 
uw lidnummer. Zie de website voor de sluitingsdatum.
plaatsing: U ontvangt altijd een bevestiging als u voor de 
cursus bent geplaatst. 
Materiaal: Het bezit van het boek ‘Het opzetten van een 
Eigen Praktijk’ is een voorwaarde voor deelname. Indien u 
dit nog niet in uw bezit heeft, kunt u het boek + cd-rom 
(versie 2012) voor de gereduceerde prijs van € 50,00 aan-
schaffen. Als u dit bedrag gelijktijdig met het cursusgeld 
overmaakt, ligt het materiaal op de gewenste cursusda-
tum voor u klaar. Deelnemers ontvangen een certificaat in 
het kader van bijscholing. 4 accreditatiepunten.



Bestuur
Voorzitter:
Koos Zaad 
Ravenhoflaan 27
4706 WD Roosendaal
T 0165-54 68 60
e jzaad@ziggo.nl

Vice-voorzitter:
Joep van Vugt ®
Marcellus Emantspad 2
5216 SG ’s-Hertogenbosch
T 073-614 99 07
e joep@tienvoortien.nl

Secretaris:
Henk-Jan Steenwijk ®
Lelieveld 72
2914 CD Nieuwerkerk a/d IJssel
T 0180-31 89 27
e hjsteenwijk@casema.nl

penningmeester:
Cor Campschroer
Plevierstraat 22
6883 CH Velp
T 026-364 86 47
e  j.campschroer@chello.nl

Vacant
Leden

Registratie:
Joep van Vugt ®

Regio’s:
Toos Jacobs
Rietgoorsestraat 110
4708 PE Nispen
T 0165-30 29 96
e toos.jacobs@gmail.com

Scholing en congres:
Henk Bergevoet
Iependijk 40
7471 BJ Goor
T 0547-26 18 97
e henk.bergevoet@home.nl

commissie zorg in onderwijs: 
Henk-Jan Steenwijk

Remediaal Specialisten:
Gon Huidekoper
Zwaluwstraat 5
1171 HK Badhoevedorp
T 020-659 58 43
e gonhuidekoper@hotmail.com

IcT-website:
Vacant

Redactie:
Marion Visser
Philip VIngboonsstraat 5
3067 ZA  Rotterdam
T 010 – 456 93 82
e marionvisser.rt@live.nl

Hoofdredacteur
Melanie Modderman
T 06-482 75 855
e melanie@modderman.nl

Bureau LBRT
Kosterijland 7a
3981 AJ Bunnik
T 030-657 10 20
F 030-657 10 30
e bureau@lbrt.nl
w www.lbrt.nl

Bureaudirecteur/
Beleidsmedewerker
Truus Boogaard-Koenen ®
e bureau@lbrt.nl

Bureaumedewerkers
Saskia Wijman-Nuijten 
e ledenadministratie@lbrt.nl

Jolanda Kosterman 
e administratie@lbrt.nl

1 Alkmaar
Alet Groot
Florijnstraat 41
1827 GJ Alkmaar
T 0725-62 97 20
E regioalkmaar@lbrt.nl

2 Amsterdam
Caroline Ang
Vincent van Goghstraat 184
1072 DA  Amsterdam
T 020-616 73 55
E regioamsterdam@lbrt.nl

3 Arnhem
Mayke van de Wal ®
Holtgesbroek 16030
6546 PL  Nijmegen
T 024-373 27 28
E regioarnhem@lbrt.nl

4 Friesland
Sietske Deinum
De Greiden 9
8754 KG Makkum
T 0566-62 02 64 
E regiofriesland@lbrt.nl

5 Den Haag-Zoetermeer
Bernadette Verhagen
Buitenruststraat 29
2271 HA  Voorburg
T 070-387 00 24
E regiodenhaag@lbrt.nl

6 Haarlem
Vacant

7 Hilversum
Tineke van Rijn
Marcellus Emantspad 2
5216 SG ’s-Hertogenbosch
T 073- 614 99 07
E regiohilversum@lbrt.nl

8 Limburg
Anja Augustus-Olthoff
Oranjesingel 128
6191 XW  Beek
T 046-428 03 72
E regiolimburg@lbrt.nl

9 Noord (Groningen/Drente)
Helga Damstra-van Huizen ®
Hooiweg 86
9765 EJ Paterswolde
T 050-309 29 24
E regionoord@lbrt.nl

10 Noord-Brabant/Oost
Petra de Graaff-Sparreboom
Bisschop Rythoviusweg 16
5521 CN Eersel 
T 0497-51 47 40
E regionoordbrabantoost@lbrt.nl

11 Noord-Brabant/West
Johannie Prins
Kinderbaantje 27
4651 XX  Steenbergen
T 0167-54 03 01
E regionoordbrabantwest@lbrt.nl

12 Rotterdam
Annette van der Put-Blankestijn
Makoré 40
3315 TX  Dordrecht
T 078-621 08 42
E regiorotterdam@lbrt.nl

13 Utrecht
Cocky van Klaveren
Lassuslaan 68
3723 LL  BILTHOVEN
T 06 45444244
E regioutrecht@lbrt.nl

14 Twente
Mirjam Asbroek
Klaas Berninkstraat 1
7556 PL  Hengelo
T 074-291 03 25
E regiotwente@lbrt.nl

15 Zeeland
Annemarie Nagelhout ®
Lange Voorhout 12
4371 TB Koudekerke
T 0118-55 34 07
E regiozeeland@lbrt.nl

16 Zwolle
Alette Lanting
Wipstrikkerallee 188
8023 DP Zwolle
T 038-453 55 15
E regiozwolle@lbrt.nl
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Regiocontactpersonen

Het beeldmerk van de 
vereniging is eigendom 
van de LBRT. 
Het gebruik c.q. voeren 
van dit logo is voorbe-
houden aan geregistreer-
de remedial teachers 
LBRT. Producten met dit 
logo, zoals visitekaartjes 
of een muurschild, kun-
nen zij uitsluitend via het 
Bureau LBRT bestellen.

Beeldmerk
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advertentie

www.yoleo.nl

Yoleo is een online leesgame. Deze game helpt kinderen van 8 tot 12 jaar 
zelfstandig en met plezier te lezen op de computer of iPad. Op school én 
thuis. In de digitale boekenkast van Yoleo staan populaire jeugdboeken. 
Het kind bepaalt zelf het lettertype, de lettergrootte en het leestempo. 
En een prettige voorleesstem leest synchroon met de cursor in het boek. 
Ook voor kinderen met dyslexie wordt lezen zo ineens wél leuk.

Vul die boekenkast 
Probeer het zelf: elk eerste hoofdstuk is gratis. Voor scholen en praktijken zijn er 
voordelige online boekenpakketten!

Yoleo motiveert kinderen wél te lezen!

W
INNAAR PUBLIEKSPRIJS

EUROPEES 

TALENLABEL

“Max heeft dyslexie,  
 maar leest met Yoleo  
 leuke en spannende 
 boeken.” 
 “Lezen met Yoleo vond Max meteen fi jn. Wat
 hem aanspreekt is het balkje dat meegaat in
 de tekst. Hij heeft een brede interesse en kan  
 nu boeken kiezen die passen bij zijn belevings-
 wereld. Door dat succes zit hij ook veel 
 lekkerder in zijn vel.“

 Linda Lowijs,  moeder van Max
 Bekijk ons verhaal op youtube.com/ikbenyoleo



pica

Voor meer info of bestellen: 
www.uitgeverijpica.nl

Willem de Jong

pica

GedraG 
is meer 
dan je 
ziet!

Wat iedere leerkracht moet Weten over 
gedragsproblemen en -stoornissen

GedraG is meer 
dan je ziet! G
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Willem de Jong
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In het onderwijs worden leerkrachten vaak 
geconfronteerd met leerlingen die ‘uitda-
gend’ of ‘ongewenst’ gedrag vertonen. 
Soms is het moeilijk vast te stellen of het 
gaat om een fase in de normale ontwikke-
ling van het kind, of dat er sprake is van risi-
covol en op den duur ontwrichtend gedrag. 
Het is van groot belang dat leraren beseffen 
dat gedragsproblemen niet alleen te wijten 
zijn aan de leerling. Inzicht in de verschillen-
de oorzaken van gedragsproblemen is dan 
ook onontbeerlijk; vaak kan met kennis en 
begrip het tij zelfs worden gekeerd.

In deze derde, geactualiseerde druk van dit 
boek staat Willem de Jong stil bij de ver-
schillende domeinen (leerling, gezin, school 
en omgeving) en de daarbij behorende ri-
sicofactoren, waaronder erfelijkheid, tem-
perament, hechting, voorbeeldgedrag, ver-
nedering, schaamte, verwaarlozing, ziekte, 
rouw en mishandeling.

Leidraad in dit boek is: met kennis van za-
ken proactief werken. Anders gezegd: op 
grond van gegevens – en niet op grond van 
aannames – werken aan het professiona-
liseren van het pedagogisch en didactisch 
handelen.

Willem de Jong werkte 35 
jaar in het speciaal onder-
wijs als leraar en manager. 
Momenteel is hij werk-
zaam bij Gedragpunt Scho-
ling & Advies, onderdeel 
van de Aloysius Stichting. 
Daarnaast is hij directeur 
van Gedrag.nu
Willem de Jong schreef 
ook: Eerste hulp bij…, Het 
verwende kind-syndroom 
en Ontwrichte kinderen in 
het onderwijs.

voordelige 

herdruk

nur 770

omslag gedrag is meer dan je ziet_2014.indd   1 25-02-14   15:25

Voordelige midprice-editieKauwsieraden

Veilige FDA-siliconen | lood- en latexvrij
o.a. als ketting of armband | vanaf € 9,70

Paperback | 100 pagina’s | A4 
ISBN 9789491806230 | € 19,95

Stevige waaier | 66 pagina’s | 20 x 8 cm | € 14,95

Paperback | 244 pagina’s
ISBN 9789491806292 | € 15,00

In overzichtelijke secties komen onderwer-
pen aan de orde als kenmerken van hoog-
begaafdheid, consequenties van hoogbe-
gaafdheid in het algemeen, en specifiek 
voor de diverse schoolomgevingen ((s)bo en 
vo), belonen en straffen, strategieën, over-
eenkomst en verschillen met ADHD en ASS 
en wat hoogbegaafdheid betekent op een 
volwassenen leeftijd.

‘Leesbare en praktische informatie over ge-
dragsproblemen en -stoornissen, iets wat 
elke leerkracht zeker moet weten!’
Beter Begeleiden

Eindelijk vertaald in het Nederlands; dit  
standaardwerk met de 14 originele schalen 
aangevuld met nieuwe schaalideeën (bijv. 
doelen stellen).

De Chewigem-sieraden zijn speciaal ont-
worpen voor kinderen vanaf 3 jaar met 
bijvoorbeeld autisme, AD(H)D of prikkelver-
werkingsproblemen, die een sterke kauw- 
of bijtbehoefte hebben.

Volg ons ook op Twitter en Facebook! 
@Uitgeverij_Pica

gratis verzending vanaf 35 euro!
(Alleen binnen Nederland)

Nieuw!

Nieuwe hulpwaaier

Je kunt het! | 64 pagina’s | € 12,95 | Ik kan het! (werkboek) | 48 pagina’s | € 9,95
Beide titels samen in een voordeelpakket: € 19,95

De geweldige
5-puntsschaal

1
2 3
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Ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties

K.D. Buron en M. Curtis

pica

Hoogbegaafd en faalangstig

In Je kunt het! – een duidelijk, compact en positief boek – wordt een theoretisch kader geschetst 
rond de vragen: wat is hoogbegaafdheid, wat is faalangst, hoe ontstaat faalangst bij hoogbe-
gaafde kinderen en wat kun je thuis en op school doen om te helpen? Ik kan het! is een werk-
boek voor de kinderen zelf, waarin wordt uitgelegd waar faalangst vandaan komt en hoe je door 
anders leren denken er beter mee kunt omgaan.

adv TvRT A4 27-3-2014.indd   1 28/03/14   14:16


