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In deze brochure wordt dit beschreven voor

Schoolleiding

leerlingen bij wie dyslexie, dyscalculie, autisme,

Om de invoering van ict-toepassingen te realiseren

ADHD of een combinatie daarvan een belemmerende

en effect te laten hebben voor de hele school, is het

rol bij het leren speelt. Ict-toepassingen kunnen

van belang dat de schoolleiding elke leerkracht hierin

ondersteunend zijn voor deze leerlingen en

ondersteunt en faciliteert. Dit vraagt een gedragen

tegelijkertijd een oplossing bieden voor de

schoolvisie op ‘verschillen tussen leerlingen’, de

organisatie van passend onderwijs in de klas.

mogelijkheden van ict en een realisatie van de

Als dit zo is, is er een duidelijke onderwijskundige

uitvoering. Eigenlijk vraagt het om een integrale

noodzaak voor het gebruik van ict. De voorbereiding

benadering waarin beleid (strategie) en praktijk

en de invoering vragen een tijdsinvestering, maar die

(toepassing) elkaar versterken: de onderwijsbehoefte

wordt dubbel en dwars terugverdiend bij gebruik.

van leerlingen is leidend voor het handelen van
de leerkracht die daarvoor van alles nodig heeft,

Inleiding

wat vervolgens door de schoolleiding gefaciliteerd

De leerkracht die de onderwijsbehoefte van de

wordt. De praktijkervaring in de klas heeft invloed

leerling weet te vertalen naar een praktisch pakket

op het beleid van de school voor specifieke

van didactisch en pedagogisch handelen, kan in zijn

leerlingondersteuning. De uitdaging voor een school is

Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict

goed gekozen en gebruikte toepassing ondersteunt de

of haar klas de grote verschillen tussen leerlingen

om resultaatgericht passend onderwijs te organiseren.

biedt bij het leren van leerlingen met een stoornis.

leerling en de leerkracht om in een klassituatie goed

ombuigen naar een haalbare situatie. Het leidt tot

Wanneer de uitstroom naar speciale vormen van

Hoe kunnen we een leerling met dyslexie, dyscalculie,

om te gaan met de (leer-)stoornis. Die toepassingen

een goed, voorwaarden scheppend klimaat in de klas,

onderwijs beperkt kan worden doordat passend

autisme, ADHD of een combinatie daarvan, zo goed

kunnen uiteenlopen van een uitgebreid programma

waardoor problemen voorkomen kunnen worden.

onderwijs binnen de klassen handen en voeten krijgt,

mogelijk ondersteunen met ict-hulpmiddelen?

voor dyslexie (denk aan voorleessoftware) tot een

Een cruciale vraag is: Gaat de leerkracht uit van

is het beoogde resultaat behaald. Leiderschap is in

kleine app die structuur biedt aan een leerling met

of gaat hij om met verschillen tussen kinderen?

deze processen een belangrijk thema: het zorgt voor

Wanneer bij een leerling een leerstoornis wordt

ADHD (bijvoorbeeld een digitale dagplanner voor het

Organiseert hij de klas zo dat hij optimaal

de noodzakelijke randvoorwaarden en verbindt beleid

vastgesteld geeft de leerkracht – terecht – in eerste

overzicht). Ook eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen

gebruikmaakt van menskracht, moderne middelen,

en praktijk met elkaar.

instantie veel persoonlijke aandacht en begeleiding

als een leespen of een koptelefoon kunnen bijdragen

samenwerkend leren en differentiatie in doel en

aan het kind. De leerkracht staat voor de uitdaging

aan die ondersteuning.

instructiebehoefte, dan kunnen alle leerlingen

De lemniscaat hiernaast laat zien dat praktijk en

daarvan profiteren. Inclusief de leerlingen die als

beleid elkaar niet alleen nodig hebben, maar in staat

om binnen de beschikbare tijd en middelen een
leersituatie te scheppen waar iedere leerling zoveel

Onderwijsbehoefte

zorgleerling bestempeld worden.

zijn om elkaar te versterken. Soms is de praktijk

mogelijk tot zijn recht komt. Dat is een hele opgave

Voor elke leerling, met en zonder een (leer-)stoornis,

Het gebruik van ict valt onder die ‘moderne

aangever van een oplossing en wordt dit vertaald

wanneer er veel niveauverschillen zijn binnen een

is de onderwijsbehoefte het startpunt. Een goed

middelen’. Voor succesvol gebruik is het belangrijk

naar schoolbeleid, zoals in de Tabijn-casus in

klas, of wanneer meerdere kinderen een (leer-)

leerklimaat en passende leerstof, zorgen voor een

dat de leerkracht zich eigenaar voelt van de

deze brochure. Maar ook andersom is mogelijk:

stoornis hebben. De mogelijkheid om aan elke leerling

vlotte leerontwikkeling van de leerling.

ontwikkeling. De leerkracht ziet de meerwaarde, de

voorgesteld beleid wordt uitgeprobeerd en

potentie van ict en wil die echt in praktijk brengen.

getoetst in de praktijk en vervolgens vastgesteld als

apart aandacht en zorg te geven is beperkt door de
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De leerkracht is de sleutel

schaarste aan tijd en middelen. Er moeten keuzes

De meeste leerlingen gedijen goed bij een

Om dit te kunnen realiseren heeft hij of zij uiteraard

uitgangspunt van handelen binnen de school. Cruciaal

gemaakt worden. De leerkracht kan gebruikmaken

gewoon leerklimaat en maken zich de aangeboden

allerlei materialen en middelen, maar ook extra

is het verbindingspunt C, daar waar praktijk en beleid

van de beschikbare hulpmiddelen, waaronder ict-

leerstof via de gebruikelijke wegen eigen. Voor

kennis, tijd, ondersteuning en feedback vanuit het

elkaar vinden; de plek waar gezamenlijk het probleem

programma’s. Die programma’s verschillen in omvang,

sommige leerlingen is het echter van belang hun

team en de schoolleiding nodig.

benoemd én de oplossing geëvalueerd wordt.

prijs, mogelijke toepassingen en bruikbaarheid. Een

onderwijsbehoefte explicieter te duiden.
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Passend onderwijs lemniscaat
Samen probleem analyseren/beschrijven
Signaal,
vraagstelling, doel

Informeren, afspreken
beoogd effect

Kwestie
agenderen

Beleidskader
vaststellen

Gegevens
verzamelen

Evalueren,
signaleren, vragen

Analyseren, construeren
voorstel doen

Oplossing
ontwikkelen

Oplossing
uitvoeren

Beleidscyclus

Ontwerpeisen, criteria
praktijktheorie

Praktijkcyclus

Samen oplossing evalueren

De vraag of ict een antwoord kan zijn voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, bijvoor
beeld in het kader van passend onderwijs, is onderzocht in het middelbaar onderwijs door Drs. Maurice de

Ict en ADHD
Wat betekent het gebruik van ict binnen het onderwijs
voor leerlingen met ADHD?

Greef in juni 2012. Uit dit onderzoek bleek dat de inzet van digitaal onderwijs zowel voor reguliere als voor
zorgleerlingen resultaat opleverde. Zowel de toetsresultaten als de studiehouding verbeterden.

De klas is vol van veel geluiden, veel kinderen, veel materialen. Deze overdosis aan prikkels overspoelt
een leerling met ADHD. Alles wat deze leerling ziet en hoort, vraagt hem als het ware direct om een
reactie. Wachten op zijn beurt, wachten tot de leerkracht tijd heeft, lang stilzitten en stil zijn tijdens het

Ict

leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie,

werken zijn extra ingewikkeld. Het omgaan met de planning van dag- en weektaken is lastig. Maar ook het

Het gebruik van ict is inmiddels op scholen een normale

heeft juist behoefte aan programma’s die het leren

organiseren van de eigen spulletjes is niet vanzelfsprekend. Het gebeurt hem regelmatig dat zijn gymspullen

zaak geworden. Het is niet langer de hobby van een

ondersteunen. Voor beide leerstoornissen is een

of werkboek onvindbaar zijn en door zijn impulsiviteit gaat er regelmatig een beker melk ondersteboven.

enkeling en een leerkracht hoeft niet veel van de

protocol ontwikkeld waarin maatregelen worden

techniek erachter te weten. Toch vraagt de invoering

beschreven die op het vlak liggen van stimuleren,

een zorgvuldige aanpak, zeker bij leerlingen met een

compenseren of remediëren. Bij elk van die maatregelen

1. De situatie in de klas

hoofd, waardoor er veel fouten in het werk kunnen

(leer-)stoornis. Uitgaan van de behoefte van de leerling

zijn weer specifieke ict-toepassingen beschikbaar.

ADHD is een informatieverwerkingsstoornis die zich

ontstaan. Zijn hoofd zit vol met plannetjes, die hij

kenmerkt door sterke impulsiviteit en grote moeite

het liefst direct zou willen uitvoeren.

is al genoemd. Een leerling met gedragsproblemen
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(autisme, ADHD) heeft behoefte aan toepassingen die

In de volgende hoofdstukken staat de vraag centraal:

met concentreren. Voor deze leerling is langdurig

structureren en ordenen, die zorgen voor duidelijkheid

Wat betekent het gebruik van ict binnen het

focussen op een taak lastig, hij is snel afgeleid.

Alle prikkels in de ruimte waar de leerling is, komen

en rust door voorspelbaarheid. Een leerling met een

onderwijs voor leerlingen met een (leer-)stoornis?

Anderzijds heeft hij zijn werk soms weer bijzonder

even intens binnen. Het lukt niet vanzelf om te

snel af. Door de snelheid ziet hij details over het

selecteren wat wel voor hem bedoeld is en wat ook
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vooral niet. Dit zijn de leerlingen die alle signaaltjes

combinatie met dyslexie (comorbiditeit). Daarnaast

prikkelarm ingericht kan worden. Sommige leerlingen

laptop of tablet verschuiven andere prikkels naar de

en details oppikken en door al die prikkels getriggerd

is er een grote(re) kans op oppositioneel gedrag in

zijn juist gebaat bij een extra prikkel zoals muziek

achtergrond. Bouw momenten in waarop de leerling

worden om in actie te komen. Hun impulsiviteit

vergelijking met andere leerlingen. Dit ontstaat door

via een hoofdtelefoon terwijl ze aan het werk zijn,

extra kan bewegen: een korte boodschap doen

is opvallend, vanuit innerlijke drang moeten ze

alle negatieve ervaringen, het lagere zelfbeeld, de

om zo afleidingsgeluid buiten te sluiten en te kunnen

waardoor hij even door het gebouw kan lopen, of

als het ware ook direct op signalen van buiten

impulsiviteit en de verstoorde relatie met anderen.

concentreren op het schoolwerk.

een activiteit met een fysieke spelcomputer als Wii

reageren. Het zijn ook die leerlingen die door hun

of Kinect. Waardeer niet alleen het resultaat van het

enthousiasme, impulsiviteit en tegelijkertijd hun wat

2. Onderwijsbehoefte en aanpak in de klas

Help de leerling rondom planning van dag en werk.

schoolwerk, maar ook de pogingen van de leerling om

sociale onhandigheid, regelmatig in conflictsituaties

Als we proberen aan te geven wat de onderwijsbehoefte

Daarvoor zijn visuele hulpmiddelen beschikbaar zoals

taakgericht te werken. Wees consistent, voorspelbaar

terechtkomen. Het lijkt of de leerling de conflicten

van een leerling met ADHD is, komen we bij zaken als:

picto’s, dagritmekaarten, foto’s, een timetimer en

en consequent in afspraken en communicatie met

veroorzaakt heeft, maar de goede observator zal

• behoefte aan succeservaringen;

schema’s maar ook verschillende digitale middelen.

de leerling. Waardeer creativiteit en enthousiasme

zien dat aan een escalatie vaak een logische opbouw

• behoefte aan rust in de omgeving, waardoor rust in

Doe dit vooral samen met de leerling, zodat deze zich

van de leerling door hem soms bewust ruimte te

verbonden voelt met de manier van organiseren. Zoek

geven om zijn ideeën uit te voeren. Begeleid dit

daarin wat werkt voor de leerling. Deze weet dat

proces wel vanaf de zijlijn. Zoek bekrachtigings- en

voorafging. Het betreft kinderen die niet moe
lijken te worden, hun fysieke activiteit is hoog. Hun

zichzelf kan ontstaan;
• behoefte aan regulering en inkadering van de

beoordeling van situaties zoals gevaar is anders dan

binnenkomende prikkels en de mate waarin deze de

zelf vaak ook te duiden. Begeleid de leerling vooral

beloningsmomenten en maak heel helder waarop

bij andere leerlingen. Zij hebben meer prikkels nodig

leerling bereiken;

ook bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

en wanneer beloond wordt. Maak ook duidelijk

De instructie moet kort en helder zijn: één opdracht

wie bepaalt of iets wel of niet gelukt is. Maak de

leerling, voorspelbaarheid van de routines, weten

tegelijk is genoeg. Organiseer reservewerk voor

doelopdracht klein en haalbaar. De leerling is gebaat

Veel leerlingen waarbij ADHD zich fors laat gelden,

wat komt, ook duidelijkheid in relatie en interactie.

lege momenten en zorg dat de lesstof afwisselend

bij succeservaringen. Een uiteindelijke beloning kan

hebben in hun leven veel correctie ervaren: “pas op,

Structuur in het handhaven van gestelde regels,

is in vorm, zodat de leerling ook divers uitgedaagd

materieel zijn, maar ook een activiteit.

niet doen, afblijven, jij ook altijd”. Het kind heeft

maar vooral ook in de zin van duidelijkheid en

wordt. In beeld en/of geluid opgenomen instructies

veel negatieve ervaringen opgedaan door onbesuisd

voorspelbaarheid;

bieden de leerling extra hulp op het moment dat hij

3. Het gebruik van ict als leermiddel

om een situatie als gevaarlijk te kunnen inschatten.

• behoefte aan duidelijkheid in de omgeving van de

gedrag, stuk maken van dingen, primair en impulsief

• ruimte voor creativiteit en enthousiasme;

er behoefte aan heeft. Maak ruim gebruik van de

Ict biedt veel mogelijkheden voor leerlingen met

reagerend. Naast het feit dat het kind veel negatieve

• bewegingsvrijheid.

mogelijkheden die ict biedt. Werken met de computer

ADHD. Zoals gezegd is werken met de computer

is per definitie structurerend en voorspelbaar.

per definitie structurerend en voorspelbaar voor

Door de sterke prikkel die uitgaat van computer,

deze groep en zorgt het dat andere prikkels naar

reacties van zijn omgeving krijgt, mist het ook vooral
de succeservaringen. Weten dat het iets goed doet,

Onderzoek of de leerling op de goede plaats zit in de

roept de wens op om dat vaker te doen en daardoor

klas. Voor de één zal achter in het lokaal goed zijn,

is het mogelijk te groeien. Een kind met ADHD heeft

voor de ander juist vooraan. Een aparte luister- en

vaak een lager zelfbeeld. ADHD komt vaak voor in

werkplek kan een oplossing zijn, waarbij de werkplek

De momenten dat Pieter op een andere manier kan en mag leren zijn nauwkeurig ingepland. Samen met hem
is een dagplanning gemaakt zodat hij weet wat van hem verwacht wordt. Op zijn tablet ziet hij de tijdlijn
van vandaag. In tekst en foto’s (Popplet, Kids Calendar) ziet hij de dag en kan daar zelf ook activiteiten aan

De korte instructie van de leerkracht is net voorbij. De leerlingen gaan aan de slag met de opdracht die

toevoegen. Aan het einde van de dag maakt hij met de leerkracht samen een plan voor morgen.

ze net gekregen hebben. Juf brengt Pieter naar zijn plaats in de klas: een tafel met tablet, hoofdtelefoon

En omdat van Pieter verwacht mag worden dat zijn werk klaar is, heeft hij op zijn tablet een timer

en werkboek. “Ga maar aan het werk Pieter. Je weet dat je de hoofdtelefoon mag gebruiken als je dan

(Timer&touch, Sandtimer). Soms stelt de leerkracht die in, maar meestal Pieter zelf.

rustiger kunt werken. En als je dat fijn vindt kun je eerst vijf minuten rustig worden.” Even later luistert
Pieter met de ogen dicht naar de muziek op zijn tablet. Misschien kiest hij voor Nature Music, Relax M.

De leerkracht zorgt ervoor dat Pieter ook zelf beslissingen kan en moet nemen. Bijvoorbeeld niet wat

HD, Meditations: apps die rustige, ontspannende muziek spelen en in sommige gevallen laten samengaan

hij doet, maar hoe hij het doet. Pieter doet dan een voorstel (Lino, Corkboard) door ‘geeltjes’ van losse

met mooie natuurbeelden. Pieter kan naar de beelden kijken en de muziek of geluiden luisteren, of via de

activiteiten te ordenen. De leerkracht kan hem daar online bij ondersteunen.

koptelefoon de muziek horen als achtergrondgeluid. Zo kan hij zich bewust afzonderen.
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De leerkracht heeft samen met haar ict-coördinator een begin gemaakt met het opnemen van instructies
op video en audio. Het is gebleken dat het onder andere voor Pieter heel plezierig is om instructies
nog eens te kunnen horen of zien. Vandaag helpt de ict-collega de leerkracht om de instructie van de
rekenles op te nemen (Irec light, Voice@videorecorder) en de instructies die erbij horen vast te leggen
(Audioboo, Irecorder, Quickvoice recorder). Pieter kan met dezelfde apps op de opdrachten reageren en
zijn antwoorden geven. Met trots kijkt Pieter naar het scherm van zijn tablet. Hij straalt! Hij wil het wel
aan iedereen laten zien, maar bedenkt zich net voor hij door de klas wil gaan lopen...straks! De juf heeft
zijn overzicht bijgewerkt (the reward app) en daar kan hij trots op zijn.

de achtergrond verschuiven. Gebruik daarom de

op taken eenvoudiger maken‘. Hierbij hoort een aantal

computer niet als zoethoudertje of als beloning, maar

instellingsmogelijkheden, bijvoorbeeld het uitschakelen

als middel om tot leren te komen. Wellicht betekent

van de achtergrondafbeeldingen en onnodige animaties.

dit dat een leerling met ADHD vaker gebruikmaakt van
de klassencomputer of dat hij de beschikking krijgt
over een eigen laptop in de klas.

Tips
•O
 m onrust bij de leerling te voorkomen, kan de

Een computer is eenduidig, logisch en voorspelbaar,

leerling gebruik maken van een hoofdtelefoon

als de juiste programmatuur wordt gebruikt waarmee

en/of een speciale werkplek in de klas.

zaken gestructureerd worden. Daardoor wordt de

• Inzicht in tijd wordt bevorderd door

leerling stap voor stap door de materie geleid. De

gebruik te maken van een timer die

overdosis prikkels wordt geordend en teruggebracht

tijdseenheden zichtbaar maakt.

tot een hoeveelheid die te overzien is. De computer

Ict en autisme
Wat betekent het gebruik van ict binnen het onderwijs
voor leerlingen met een vorm van autisme?

•O
 ndersteun het leren plannen door gebruik

helpt als het ware om ordening aan te brengen in de

van een eenvoudige (digitale) agenda, planner,

Jeroen loopt de school in en wil zijn jas ophangen. Het liefst aan het derde haakje, want hij vindt het

berg informatie. De computer geeft direct feedback, in

overzicht, tijdsbalk, picto’s of foto’s.

prettig om zijn jas altijd op dezelfde plek op te hangen. Wanneer hij de klas inloopt kijkt hij goed rond of

de vorm van beoordeling, correcties en nieuwe kansen.

de dingen nog kloppen. Staan de stoelen op de goede plek, is de juf er al? Staan het rooster en het werk al
op het bord? Gaat deze dag zo verlopen als hij vooraf bedacht heeft dat hij zou gaan lopen? Juf is er nog

Op elke pc zijn daarnaast praktische aanpassingen

niet, andere leerlingen stoeien een beetje en maken harde geluiden. Hij voelt zich er niet prettig bij en

mogelijk. Deze extra mogelijkheden zijn handig

gaat maar vast op zijn plek zitten. Het maakt hem onzeker dat juf er nog niet is, zou ze ziek zijn? En hoe

voor mensen met een lichamelijke beperking,

zal de dag dan gaan? Gelukkig stapt juf binnen. Ze corrigeert de kinderen en zegt dat ze een boek mogen

maar vaak ook prettig voor leerlingen met dyslexie

pakken, totdat alle kinderen aanwezig zijn.

of concentratieproblemen. Via het vergrootglas
bijvoorbeeld ziet de leerling maar één woord,
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waardoor hij zich beter op dat woord kan

1. De situatie in de klas

maakt lichte paniek zich van hem meester. Wanneer

concentreren. De vertelstem kan woorden voorlezen

Zolang deze leerling weet welke activiteiten wanneer

de situatie niet snel duidelijk wordt voor hem, kan

in geval van leesproblemen. Voor leerlingen met

plaatsvinden, gaat het best goed. Wanneer zich

deze paniek behoorlijk uit de hand lopen en omslaan

concentratieproblemen is er de optie ’concentreren

onverwachtse situaties aandienen of lege momenten

naar boosheid of andere uitingen van angst.
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Opdrachten waarbij samenwerken voorop staat,

2. Onderwijsbehoefte en aanpak in de klas

zoals coöperatieve leervormen, gezelschapspellen

Jeroen is bezig aan een werkstuk dat hij met

Als we proberen aan te geven wat de onderwijsbehoefte

Jeroen zit in de klas in zijn rustige hoekje.

en samenwerken aan een werkstuk, zijn voor hem

twee maatjes uit zijn klas als opdracht heeft.

van een leerling met ASS is, komen we bij zaken als:

Naast hem ligt een tablet. Op de tablet kijkt

extra lastig omdat sociale interactie voor hem een

Ze hebben bij de uitwerking van een plan

• voorspelbaarheid in de schoolse situatie;

hij naar zijn kalender (Kids Calendar). Daar

struikelblok is. Wederkerigheid in contact is erg

besloten eerst bronnen te zoeken. Ze doen

• structuur, herhaling, vooraf weten wat er komt en

heeft de juf zijn dagplan in gezet. Jeroen kan

moeilijk, het aangaan van sociale contacten beslist

dit wel samen, maar niet zoals gewoonlijk.

niet vanzelfsprekend. Het begrijpen van de sociale

Omdat het voor Peter veel plezieriger werkt,

• duidelijke regels;

maakt hij nu in Popplet een plaatjesreeks van

wereld is lastig omdat deze wereld geen begrijpelijke

gebruiken ze een tooltje (Zig Zag Board of

• ruimte om alleen te werken;

de dag, inclusief de bijbehorende tijden. In zijn

logica voor deze leerling inhoudt. Pauzes en vrijere

Lino) om elkaar op de hoogte te houden van de

• rustige leeromgeving;

Dropbox zit een hele bibliotheek met plaatjes.

situaties als gym, buitenspel en creatieve vakken

resultaten en om te overleggen.

• uitleg en toelichting bij onbegrepen situaties;

Dit doet Jeroen als vaste start van elke dag.

zijn voor hem minder prettig. Daarentegen geniet

• omschakeltijd bij wisselingen;

hij ervan als hij zelfstandig mag werken, lezen of

• geen expliciet appel op sociale competenties van
de leerling.

daar met woorden aanvullingen in maken. Zelf

computeren over een onderwerp dat hij zelf heeft

Op de tablet is te zien hoe een zandloper

aangedragen. Hij kan zich daar helemaal in verliezen.

(Timer&touch, Sandtimer) aangeeft hoeveel

Hij wordt nerveus als alles opeens heel vlug moet. Of

tijd er verlopen is en hoeveel tijd er nog

Voor leerlingen met autisme is het goed om de

opdrachten die de juf voor hem gemaakt heeft.

als iemand hem iets anders vraagt dan waar hij op

beschikbaar is. Dat geeft inzicht en rust.

leeromgeving aan te passen aan de leerling. In veel

Op zijn tablet start hij dan een programma

andere situaties kunnen leerlingen leren om zich aan

waarop zijn opdrachten staan: drie cirkels met

de situatie aan te passen, bij deze kinderen werkt dat

daarin woorden die te maken hebben met het

dat moment mee bezig is.
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wat verwacht wordt;

Als de klas aan het werk is in groepjes mag
Jeroen soms alleen werken met uitdagende

Autisme is er in veel gedaantes: PDD-NOS, Asperger,

wat en wanneer iets gaat gebeuren, plus wat er van

niet. Zorg daarom voor een voorspelbare situatie in

lesonderwerp, een werkwoord en een suggestie

klassiek autisme. Deze gedaantes vallen allemaal

hem wordt verwacht. Wanneer hij dit niet weet wordt

de klas. Zorg voor duidelijke regels en afspraken voor

voor verwerking (Idea generator).

onder de noemer Autisme Spectrum Stoornissen

hij bang en overspoelt de angst hem. Soms is er sprake

de groep en voor het individu, visueel ondersteund

(ASS). De kern is dat de leerling een aangeboren

van een sterke focus op bepaalde onderwerpen, met

door gebruik van (digitale) picto’s of foto’s.

stoornis heeft in informatieverwerking.

als gevolg eilandjes van kennis of een fixatie op iets

Kondig veranderingen of wisselingen in het

specifieks. Herhaling geeft grip, rust en vertrouwen.

Wees als leerkracht bewust van beeldspraak in het

programma tijdig aan en geef de leerling tijd om

Bij elke vorm van ASS is er sprake van een verstoring,

Leerlingen met de diagnose Syndroom van Asperger

taalgebruik en houd de directe communicatie met

voor zichzelf af te bouwen en om te schakelen naar de

een onvermogen van het kind om op een gebruikelijke

zijn verbaal vaak heel sterk, maar ook deze

de leerling concreet en eenduidig. Organiseer het

nieuwe activiteit. Wanneer de leerling toch in paniek

manier contact met anderen te hebben. Soms lijkt

communicatie is maar beperkt wederkerig. Deze

werk zo dat de leerling altijd weet wat hij wanneer

raakt doordat de situatie voor hem niet duidelijk meer

het of het kind wel contact legt, maar bij goed

leerlingen laten ook grote verschillen zien tussen

kan of moet doen en wat hij moet doen als hij niet

is, kan dit leiden tot schreeuwen, gillen, boosheid

observeren wordt duidelijk dat de sociale interactie

vakken waar ze heel goed in zijn en vakken waar

verder kan, iets niet begrijpt of tijd over heeft. Stel

of agressie. Het helpt het best om de leerling even

en communicatie niet wederkerig is. De leerling

ze niets van begrijpen. Veel leerlingen met ASS

sociale verwachtingen van de leerling bij. Weet dat

alleen te zetten op een plek waar hij zich veilig voelt,

kan zich niet inleven in de ander. Dit geeft soms

nemen gesproken taal letterlijk, dit leidt soms tot

deze leerling geen plezier ervaart bij samenspel.

met materiaal dat hij prettig vindt om mee te spelen

wonderlijke reacties. Bijvoorbeeld een totaal

bijzondere situaties. Beeldspraak en spreekwoorden

Een eigen werkplek is heel prettig. Een groepstafel

of werken. Misschien lijkt dit een beloning voor

onverwacht antwoord geven op een gestelde vraag.

worden letterlijk geïnterpreteerd en stuiten op

is niet per definitie leuk voor een leerling met ASS,

slecht gedrag, maar zie het als het herstellen van een

Of een bepaalde gemoedstoestand van een ander niet

onbegrip bij de leerling. ASS gaat vaak gepaard

eerder een extra moeilijkheid. Dat wil niet zeggen

situatie van rust en veiligheid.

of niet juist interpreteren. Er is geen sprake van

met een wat houterige en onhandige motoriek.

dat gezamenlijke situaties volledig vermeden moeten

Geef een leerling met ASS een compliment door te

aanvoelen van ongeschreven sociale conventies.

Het vertrouwen dat deze leerlingen bijvoorbeeld

worden, maar er is een extra moeilijkheidsfactor.

benoemen wat hij goed gedaan heeft of waar hij toe

De leerling heeft ook veel behoefte aan houvast in

in een leerkracht hebben, is gebouwd op diens

Begeleidt sociale situaties dus stap voor stap, waar

in staat is, niet vanuit de relatie. Bijvoorbeeld: ”Jij

het leven. Het helpt hem enorm om precies te weten

voorspelbaarheid en rust.

mogelijk met woorden en visuele ondersteuning.

kunt de bouwtekening van LEGO goed lezen”, in plaats
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van: ”Ik vind het leuk dat jij zo’n mooie LEGO-boot

Maak vooraf zeer duidelijke afspraken over wat de

hebt gemaakt”. Het gebruik van ict kan veel bijdragen

leerling met ASS gaat doen op de computer, wanneer

aan de voorspelbaarheid, het goed inrichten van een

en hoe lang. Ondersteun dit visueel. De boodschap

leeromgeving en het voldoen aan verwachtingen die

is voor deze leerlingen niet vanzelfsprekend: wees

genoemd worden.

eenduidig, functioneel en helder in de communicatie.
Controleer of de boodschap is begrepen; leerlingen

3. Gebruik van ict als leermiddel

met ASS nemen de gesproken taal letterlijk. Sociale

Werken met de computer is eenduidig, betrouwbaar,

activiteiten zijn extra moeilijk voor hen, dus begeleid

gestructureerd en voorspelbaar. Wanneer een leerling

sociale interacties stap voor stap. Gun de leerling

met ASS op de computer werkt, krijgt hij niet te maken

regelmatig dat hij alleen mag werken of spelen.

met onvoorspelbare sociale interacties. De logica van
de computer en leerstof of spelletjes op de computer
ervaart hij als prettig.

De juf heeft de planning voor een van haar

Ict is een goed middel om tot leren te komen, zonder

autistische leerlingen bijna klaar in Kids

afleiding door andere zaken. De leerling kan zich

Calendar. Met een stripprogramma (Comic life)

concentreren op de inhoud van de lesstof. De zaken

heeft zij er ook een visuele versie van gemaakt,

worden vanzelf voor de leerling gestructureerd,

een soort stripverhaal. Op een aantal plaatsen

waardoor deze stap voor stap door de materie geleid

ondersteunt zij de geschreven opdrachten met

wordt. Prikkels worden geordend aangeboden en

audioboodschappen (Audioboo of Audio Memos)

teruggebracht tot een situatie die goed te overzien is.

en suggesties om de timer te gebruiken.

De leerkracht bakent tijd en opdrachten van te voren
goed af, want wanneer de leerling eenmaal in de

Ict en dyslexie
Wat betekent het gebruik van ict binnen het onderwijs
voor leerlingen met dyslexie?

‘computerstand’ staat, lukt het niet goed meer om daar
afspraken over te maken. Ondanks de voorkeur van de

1. De situatie in de klas

te ontwerpen waarbij dyslexie geen hindernis meer

leerling voor ict als leermiddel is het belangrijk te

Om te beginnen: dé dyslect bestaat niet. Het

is en de leerling op zijn intellectuele niveau kan

zorgen voor afwisseling en evenwicht in het gebruik

gaat altijd om een specifiek kind met zijn eigen

presteren.

van concrete materialen, ‘gewone’ lesmethoden en

karakter en een mate van dyslexie. Doordat deze

leren via ict. Ondersteun de afgesproken tijden en

kinderen veel moeilijker leren lezen en schrijven

activiteiten ook visueel met bijvoorbeeld een (digitale)

vraagt dat van hen buitengewone inspanning. Dat

De leerkracht leert de kinderen de eerste

agenda, planner, timer, schematisch overzicht,

kan leiden tot overconcentratie, maar net zo goed

letters. Zanna (5 jaar) wil graag haar naam

tijdsbalk, picto’s of foto’s.

tot vermijdingsgedrag of motivatieverlies. Op

leren schrijven. Dit blijkt helemaal niet

het persoonlijke vlak zijn deze leerlingen in het

gemakkelijk te zijn, de Z schrijft ze voortdurend

ene uiterste ultieme doorzetters die vertrouwen

in spiegelbeeld. Met behulp van de app

in zichzelf houden, in het andere kampen ze met

LetterSchool leert ze op een leuke manier de

een laag zelfbeeld. Kortom, het vraagt veel van

Z goed te schrijven. Bovenaan beginnen… en

de leerkracht om deze leerlingen erbij te houden,

dan… Er volgt een beloning als het goed is.

aandacht te hebben voor hun situatie en onderwijs
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Een leerling met dyslexie heeft de eigenschap om snel

Naast de vaak zware problemen met spelling en lezen

Ict brengt een nieuwe ontwikkeling, genaamd

beelden te vormen. Bijzonder daarbij is dat hij de

vallen deze leerlingen dus ook op door hun gedrag (dat

sleeplezen. Dit is een werkwijze met een pen, waarbij

beelden tegelijk van alle kanten kan waarnemen. Bij

een gevolg is van hun dyslexie).

de tekst meegelezen wordt en de leerling de tekst

het zien van een plaatje van een huis ziet hij zowel de

markeert. Op die manier gaat hij geleidelijk meer

Maar ik kan het echt niet sneller.” (Joel, 9 jaar)
“Ik had aardrijkskunde zo goed geleerd,

voorkant, de zijkant, de achterkant en de bovenkant, als

Niet alleen lezen en schrijven, maar ook het

tempo maken en verbetert het technisch lezen.

maar omdat ik het woord fout had geschreven,

een driedimensionaal bewegende beeld. Op die manier

aanbrengen van structuur bij een presentatie is vaak

Sleeplezen “is een combinatie van leesstrategie en

was het niet goed.” (Rowin, 12 jaar)

kijkt hij ook naar letters en woorden. De leerling ziet

lastig voor hen, net zoals geconcentreerd luisteren.

leestherapie, directief en gericht op vloeiendheid

de letter d ook als b, p of q, maar in taal is slechts

Het gevaar is dat leerlingen met dyslexie in een

en tempo. De woorden in een zin worden tijdens

Ook hier helpen oefenprogramma’s met directe

één vorm goed. Het vraagt dus veel inspanning om de

negatieve spiraal terechtkomen. Als ze langzamer leren

het Sleeplezen® allemaal aan elkaar geplakt tot één

feedback. Bijvoorbeeld WOEF, (Tandem-digitaal.nl.

woorden goed te begrijpen en te schrijven. Als een

lezen, gaan ze later over op ‘echt’ lezen: het lezen

lang woord, terwijl de pen van de begeleider in een

Ook Muiswerk heeft mooi oefenmateriaal waar

woord is gekoppeld aan een beeld, leert de leerling het

van verhaaltjes en geïnformeerd worden over zaken

gelijkmatig tempo bovenlangs de tekst schuift. Het

ook dyslectische leerlingen voordeel bij hebben.

beeld te zien.Bij de letters s c h o o l, leert hij zich

waar ze nieuwsgierig naar zijn. Achterblijven met

gaat erom dat de leerling de penpunt heel precies

Op basisscholen wordt Woordenhaai gebruikt

een beeld te vormen van het gebouw waar hij iedere

technisch lezen betekent dan al snel achterstand met

volgt en de klanken die eronder staan uitspreekt.”

(Tbraams.nl/hulpmiddelen/woordenhaai.php).

dag naar toe gaat. Maar bij woorden waar dat niet

begrijpend lezen. En dan gaat het snel: minder lezen

(Zie de website Sleeplezen.nl en het artikel ‘lezen

zo gemakkelijk gaat, wordt dat beeld niet gevormd

omdat het moeilijk is, leidt tot nog minder lezen, want

zoals je praat’)

en komt de goede verklanking met veel moeite tot

de zin om het te doen verdwijnt. Daardoor groeit de

stand. Dat vraagt veel concentratie, zo veel dat

woordenschat niet mee, vervolgens blijft de kennis

Begrijpend lezen:

het nauwelijks is op te brengen. Het kan leiden tot

van de wereld achter, kan de leerling niet meer op

• weinig begrip van de tekst, lezen op woord- en

vervreemding en zelfs tot fysieke klachten. Voor het

het gevraagde niveau lezen en gaat de motivatie

leren heeft dat logischerwijze een aantal mogelijke

nog verder achteruit, met nog meer achterstand tot

gevolgen. Het lastige is dat lang niet elke dyslectische

gevolg. Dit is het scenario voor onderpresteren en

leerling dezelfde gedragsverschijnselen heeft. Het kan

te lage schoolkeuze. De leerling leert teksten niet

zijn dat de leerling oververmoeid is en meer fouten

te zien als een mogelijkheid om de wereld groter te

gaat maken bij lezen en schrijven, dat hij probeert

laten worden, hij groeit niet uit tot geletterde die

Voor begrijpend lezen en technisch lezen helpen

mindmaps helpen de leerling. Het helpt ook om

taken te vermijden en faalangst ontwikkelt.

gemakkelijk zijn weg vindt in de veelheid van teksten

meeleesboeken. De tekst wordt gelezen door de

dyslectische leerlingen van tablet of computer

Deze leerlingen zijn ook vaak onrustig of dagdromen.

en de overvloed van informatie ons dagelijks bereikt.

computer en de leerling wijst mee. Meelees e-books

gebruik te laten maken, inclusief het gebruik van de

zijn onder meer te vinden op:

spellingcorrector. Dyslectische leerlingen zijn gebaat

• Rianvisser.nl/2012/09/nieuw-meelees-e-boek-

bij software die gesproken tekst omzet in geschreven.

“Als ik het woord dictee hoor, word ik helemaal
zenuwachtig.” (Martijn, 10 jaar)

Er zijn verschillende kenmerken van dyslexie.
Zij kunnen verdeeld worden over de volgende
onderdelen van taal en leren.

“Lees dat stukje maar even door, zegt de leerkracht
aardrijkskunde, maar dat kan ik niet zo vlug, dus ik

Technisch lezen:

laat het maar.” (Joris, 16 jaar)

• moeite met hardop lezen / moeite met oplezen/

“Mijn vriendinnetje plaagt mij dat ik niet eens kan
lezen en dan moet ik huilen en zeggen ze huilebalk
tegen me.” (Lianne, 9 jaar)

Schrijven:
• lang nadenken bij schrijven, veel tijd nodig om

zinsniveau;
• geen begrip van de opdracht, verkeerd begrijpen
van geschreven instructie;

gedachten te ordenen;
• korte antwoorden bij reflectievragen;
• verkeerde, rommelige, onduidelijke opbouw van
de tekst;
• slecht handschrift.

• slechte resultaten bij schriftelijke overhoringen.
Programma’s om gedachten te ordenen in

speciaal-voor-beginnende-lezers/
•D
 ijkstrahardenberg.nl/wnk/109/zoeklicht-dyslexie.html

Dat kan bijvoorbeeld met Dragon Naturally Speaking
(Dragonnaturallyspeaking.com/).

• Coda-apeldoorn.nl/coda-junior/makkelijk-lezen-

voorlezen;
• slecht leestempo / lange leestijd nodig;
• woorden lezen die er niet staan.

pleinen/

Het is opvallend dat leraren ook veel kenmerken
noemen van dyslexie die niet direct met lezen en

Spelling:

schrijven te maken hebben: Gedragsproblemen,

• veel spelfouten, bijvoorbeeld punten op de

problemen bij spreken (weinig structuur in

verkeerde plaats, letters in spiegelschrift, spelling

presentaties) en beperkte woordenschat of verkeerd

past niet bij woordbeeld, geen punten en komma’s,

woordgebruik. Dat sluit aan bij wat we hierboven

letters verwisseld;

beschreven. Gedragsproblemen of problemen

• spellingregels niet vasthouden.
16

“En dan zegt de juf: ‘Schiet nou eens op.’

met woordenschat zijn dan eerder een gevolg
17

van dyslexie. Door deze kenmerken te observeren

resultaat van overleg tussen leerkracht en kind:

krijgt de leerkracht wel een breder beeld van de

wat is goed voor deze leerling?

problemen van de leerling en is het beter mogelijk
om maatwerkoplossingen te bieden.
Deze problemen hebben gevolgen voor het gedrag
van leerlingen. Vaker zijn ze onzeker, hebben weinig

• De leerling is medeverantwoordelijk

Lieke is een meisje van 10 met een lichte vorm van dyslexie. Vanaf groep 3 is er steeds overleg geweest of
het niet beter was als Lieke een jaar doubleerde. Ze is een jonge leerling, maar ze presteert niet op alle

Leerlingen hebben verschillende problemen en

fronten slecht en Lieke gaat dus ieder jaar over. In groep 5 worden de problemen groter. Ook het rekenen

hebben op maat gesneden ondersteuning nodig.

blijft nu achter en in oktober meldt de school aan haar ouders dat het toch echt beter is dat ze dit jaar

Meedenken vergroot de motivatie.

blijft zitten. Zij krijgen het advies om Lieke op te geven voor een faalangstreductietraining buiten school.

• Economisch principe

Dat Lieke mogelijk dyslexie heeft, hebben de ouders wel gemeld (het komt meer voor in de familie), maar

vertrouwen en kampen met faalangst. Daardoor

De maatregelen zijn ontwikkeld om met minimale

men acht dit niet waarschijnlijk. De ouders besluiten om Lieke toch te laten testen en het blijkt dat Lieke

zijn ze afwachtend, nemen geen initiatief en

inspanning een maximaal resultaat te behalen.

dyslexie heeft en bovengemiddeld intelligent is.

geven snel op. Het gevolg is slechte prestaties en
motivatieproblemen. Vaak vertonen deze leerlingen

De uitgangspunten van het protocol zijn gebaseerd op

Op school krijgt Lieke een aantal hulpmiddelen. Een opzoekboekje met spellingsregels, extra lees

ook vermijdingsgedrag: ”Maak jij het verslag maar,

de haalbaarheid van interventies. Het is onmogelijk om

ondersteuning (leessoftware) en een fluistertelefoon voor spelling. Aan ict-programmatuur wordt

ik heb dyslexie”, opdrachten vooruitschuiven of een

in een klas met 25 of meer kinderen voor ieder kind met

‘Spelling in beeld’ gebruikt ter stimulering. Als leessoftware gaat Lieke ‘Sprint plus’ gebruiken. ‘Sprint’

smoes bedenken om de opdracht niet te doen.

een zorgindicatie iets speciaals te doen. En dan hebben

ondersteunt het technisch en begrijpend lezen. Thuis leest Lieke elke dag 10 minuten.

we het nog niet over de kinderen die geen indicatie
2. Onderwijsbehoefte en aanpak in de klas

hebben en ook zorg nodig hebben. Veel interventies die

De onderwijsbehoeften van een leerling met

goed zijn voor kinderen met een zorgindicatie zijn ook

alinea, zin, woord, lettergreep of één enkele letter

Het is ook nuttig aandacht te besteden aan het

dyslexie zijn:

goed voor de andere leerlingen, bijvoorbeeld de rijke

voor. Tijdens het voorlezen worden de woorden

bijzondere beeldend vermogen dat veel dyslectische

• succeservaringen met lezen;

leeromgeving. Integreer dus wat goed is voor kinderen

gemarkeerd en dit stuurt de aandacht, waardoor de

leerlingen hebben. Deze leerlingen kunnen met

• inzicht in spelling;

met dyslexie in de aanpak (didactiek). Ict-oplossingen

leerling actief meeleest. Het compenserend effect

andere zintuigen leren werken, in kleur en beeld

• passende hulpmiddelen voor lezen en spelling;

zijn geweldig en erg ondersteunend voor deze

ontstaat doordat de leerling luistert naar de tekst en

en beweging. Met dit alles in gedachten is het goed

• aandacht en begrip.

leerlingen, maar zijn altijd slechts een middel. Begrip,

ondertussen meeleest; hij krijgt gelijktijdig visuele

om te kijken wat de leerkracht dan in de klas, met

aandacht en feedback zijn het fundament.

en auditieve input. Tegelijkertijd heeft Sprint een

de leerlingen kan doen. Het gaat erom om vanuit

dispenserend effect: het lezen wordt voor de leerling

kennis van dyslexie, begrip voor wat het voor die

vervangen, hij kan zich concentreren op het luisteren.

ene leerling betekent, vanuit het persoonlijke

Het protocol dyslexie beschrijft uitgangspunten die
1

een school in acht kan nemen bij het omgaan met

Hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen zijn er

dyslexie in de klas.

veel. Ze zomaar gebruiken heeft echter niet veel

• Geïntegreerde aanpak

effect. Het advies is om een paar goede uit te kiezen

Alle hulpmiddelen moeten gericht zijn op het leren

Begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats binnen de

en bekend te raken met alle mogelijkheden van de

van die ene leerling en dat vraagt meer dan het

reguliere lessen: “Daar waar de leerling het grootste

programma’s. Eventueel kan de leerkracht de ouders

alleen aanschaffen en inzetten ervan. Het gaat ook

Tips

gedeelte van de tijd doorbrengt, namelijk bij de

sites aanbevelen waar kinderen thuis mee kunnen

om contact met de leerling en samen begrijpen

• Vraag aan leerlingen hoe zij het (willen)

verschillende docenten die de vakken verzorgen, is

oefenen, bijvoorbeeld Woordkasteel, de Digischool,

wat er speelt. Gewoon in gesprek gaan, zodat de

de meeste winst te behalen.” Bijkomend voordeel

Woordenhaai, Flitskikker.

leerkracht te weten komt hoe de leerling reageert

is dat andere leerlingen ook van de maatregelen

contact en een uitdagend leerklimaat een aantal

aanpakken en waar ze steun aan hebben.
• Leer hen strategieën en help ze te plannen.

op zijn dyslexie. Dat is belangrijk om te bepalen wat

Kinderen met dyslexie komen altijd tijd tekort
in de klas.

profiteren: “Veel maatregelen die voor dyslectici van

Vanaf groep 5 kunnen voor leesproblemen en dyslexie

mogelijk kan helpen. Is de leerling gemotiveerd en

belang zijn, komen alle leerlingen ten goede.”

compenserende en dispenserende maatregelen

stevig en kan hij de extra inspanningen aan? Of is

worden genomen met behulp van ict. In het voorbeeld

de leerling snel afgeleid, snel moe en heeft hij naast

zij hun probleem te lijf gaan en wat ze daarbij

Dit is een “absolute voorwaarde voor een

wordt Sprint genoemd, een app die het technisch en

zijn dyslexie nog andere problemen?

gebruiken.

succesvolle begeleiding”. De begeleiding is een

begrijpend lezen ondersteunt. Sprint leest een tekst,

• Uitgaan van de leerling

• Laat leerlingen met dyslexie elkaar vertellen hoe

1. dyslexieprotocol, 2004. (p. 4 en 5)
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concrete maatregelen toe te passen die de lastige

Voorleessoftware helpt om tijdens het lezen de

verschijnselen compenseren.

aandacht te kunnen richten op de inhoud. Mindmappen
helpt om hoofdzaken en bijzaken in de lesstof te

Lezen

onderscheiden waardoor de stof beter opgeslagen

Lezen is een breed terrein. Technisch lezen is het

wordt. Didactisch gezien is het noodzakelijk dat

verklanken van een tekst. Dat is bij dyslectische

iedere leerkracht de structuur van zijn methode,

leerlingen vaak lastig, zoals hierboven is uitgelegd.

bijvoorbeeld de opbouw van de spelling, zelf heel

Wanneer de teksten in de klas worden voorgelezen

goed kent en daar zijn didactiek op afstemt.

door andere leerlingen of door voorleessoftware kan
de leerling direct naar de inhoud van de tekst en is

Bij begrijpend lezen zijn de kansen groter.

het tekort aan vaardigheid in technisch lezen geen

Bovendien is het belangrijker om in de vakles

belemmering om de vakinhoud te leren. De leerkracht

ondersteuning op begrijpend lezen te bieden.

kan in de opmaak van opdrachten zorgen voor meer

Zonder begrip van de tekst is er immers geen leren

witregels en een groter lettertype. Dat zijn middelen

mogelijk. Het allerbelangrijkst voor begrip is, zoals

om te zorgen dat lezen bij het leren geen belemmering

bij technisch lezen al genoemd, de leerling met

is, maar het is nog geen verbetering daarvan.

voorkennis de tekst te laten lezen. De negatieve
spiraal (slecht lezen – weinig lezen – weinig kennis

Werken aan de verhoging van het niveau van het

opbouwen – minder begrijpen – nog minder lezen –

technisch lezen zelf is geen taak voor de meeste

lezen afleren), kun je alleen doorbreken door kennis

leerkrachten, buiten de taal- of leesles. Dat hoort

op te bouwen vóór het lezen. Ook dit is natuurlijk

bij het speciale terrein van de remedial teacher

weer voor alle leerlingen belangrijk, maar voor

en de dyslexiebegeleider. Daar wordt systematisch

dyslectische leerlingen is het van levensbelang. Het

gewerkt aan leesvaardigheid door bijvoorbeeld

helpt om alle inhoud van de tekst al van te voren

Ralfi-lezen (Ralfi.nl), rolwisselend lezen of het

te behandelen en daarbij veel beeldmateriaal te

eerder genoemde sleeplezen. Maar ook de reguliere

gebruiken. Ook hier bieden beeldbank, YouTube en

leerkracht kan bijdragen aan verbetering van het

digibord uitkomst. Het helpt ook om al vooraf de

technisch lezen. Bijvoorbeeld door bij hardop lezen

betekenisdragende woorden te bespreken, er plaatjes

van stukken tekst de dyslectische leerling ruim

bij te zoeken en eenvoudige omschrijvingen met

van te voren aan te geven welk stuk hij gaat lezen,

beeldende voorbeelden te geven. Pas als een leerling

zodat deze zich daarop kan voorbereiden. Gebruik

zo gewapend een tekst ingaat hebben aanvullende

ook beeldmateriaal - met behulp van bijvoorbeeld

maatregelen zin, zoals groter lettertype, rustige lay-

beeldbank, YouTube en digibord - om het beeldtalent

out, leespen en voorleessoftware.

van het kind aan te spreken.
Leerlingen hoeven overigens niet allemaal dezelfde
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Structureren

tekst op hetzelfde moment te lezen. Het is mogelijk

Een leerling met dyslexie moet het hebben van

om leerlingen zelf uit een aantal teksten te laten

tekstbegrip. Hij kan dit niet, zoals veel andere

kiezen, waarbij de binding met het onderwerp

leerlingen doen, door de tekst herhaaldelijk te lezen.

voorop staat. Ook is het mogelijk om teksten op een
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ander niveau te lezen. Programma’s als Nieuwsbegrip

Zonder de overige interventies tekort te doen, is in

krijgen en hulpmiddelen van internet in te schakelen.

Er is recent onderzoek gedaan naar het effect van deze

(Nieuwsbegrip.nl) geven wekelijks vijf teksten over

de bijdrage van leraren aan het begrijpend lezen

Zo nodig kan de leerling software inschakelen die

middelen en dat wijst uit, dat – zoals altijd: passend

hetzelfde actuele onderwerp op verschillend niveau.

de grootste winst te behalen voor dyslectische

gesproken tekst in schrift omzet. Een eigen laptop of

ingezet – deze middelen erg helpen. “Met de huidige

Dat maakt het mogelijk om leerlingen die dat nodig

leerlingen. Als het lukt door het ophalen

tablet met toetsenbord maakt het schrijven eenvoudiger

resultaten kunnen we voorzichtig concluderen dat

hebben een makkelijkere tekst te laten lezen.

van voorkennis, beeldend materiaal zoeken,

en dat is nodig, want de leerling heeft zijn handen

compenserende software een positief effect heeft op

samenwerkend leren en gevarieerd verwerken van

en hoofd al vol met het complexe schrijfproces van

de lees- en spellingprestaties van leerlingen. Tevens

Het helpt ook om de over de tekst te praten.

de inhoud, dyslectische (en andere) leerlingen met

zinnen maken, gedachten ordenen, het publiek in

beseffen leerlingen beter het belang van leren lezen.

Bij het examen kan dat niet, maar bij het leren is het

vertrouwen en interesse te laten lezen….dan lukt

gedachten houden en tekstopbouw maken. Als het gaat

Daarnaast blijkt dat ook het sociaal-emotioneel

noodzakelijk. Praten over de tekst is verwerken en

het om de negatieve spiraal om te buigen. De winst

om aantekeningen maken in een schrift of opdrachten

functioneren, waaronder het zelfvertrouwen en de

dus leren. Een tekst verwerken door alleen opdrachten

wordt in alle andere gebieden van taal en leren en

maken uit een lesboek, helpt de laptop ook. Verder is

taakmotivatie, van leerlingen positief beïnvloed wordt.

te maken is voor dyslectische leerlingen dodelijk

gedrag zichtbaar. Ict-middelen kunnen daar zeer

het goed als de leerkracht gefocust blijft op de inhoud

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij de meerderheid

(en voor alle anderen onnuttig). Zoek naar manieren

bij ondersteunen: actuele digitale teksten, teksten

van de boodschap en niet let op de brokkeligheid van

van de leerlingen de werkhouding vooruit gaat. De

om de inhoud te verwerken, bijvoorbeeld het maken

laten voorlezen met software, filmfragmenten

de zinnen.

concentratie, het werktempo en de zelfstandigheid

van mindmaps. Daarbij komt het beeldend vermogen

ter ondersteuning, teksten digitaal in een groter

van de dyslecticus weer van pas. Het kan ook door

lettertype aflezen. Alles wat helpt om de leerling met

Bij spelling helpt het om spellingkaarten en

compenserende software. Tevens zijn er duidelijke

stellingen te maken bij de tekst en in discussie of

vertrouwen met teksten te laten werken, waardoor

regelkaarten op de tafel te hebben, ook bij toetsen.

aanwijzingen dat leerlingen over het algemeen

debat te gaan, door leerlingen in tweetallen te laten

leren mogelijk wordt, is nodig.

Ook hier zijn digitale hulpmiddelen onmisbaar.

enthousiast zijn over het werken met dyslexiesoftware.” 2

bespreken wat de voornaamste informatie is, door een

verbeteren als er gewerkt wordt met geavanceerde

Het best werkt het, als de leerling een eigen laptop

sheet te maken met een samenvatting van de tekst in

Spelling en schrijven zijn vaardigheden die vaak

heeft met spellingscorrector, woordvoorspeller en

Voorbeelden van nuttige hulpmiddelen voor

vijf bullets, door de tekst te verwerken in een foto,

samen worden genoemd. Met name voor dyslectische

spraakherkenningen. Ten slotte: spelfouten meetellen

basisscholen en middelbare scholen (soms in mindere

living statue, poster, et cetera.

leerlingen is het belangrijk ze uit elkaar te halen.

bij proefwerken van een vak is weer onnuttig voor

of meerdere mate voor een van beide):

Spelling is vaak het zorgenkind en beïnvloedt de

alle leerlingen en bijna dodelijk voor dyslectici.

• ‘Sprint’ voor het ondersteunen van het lezen.

Bronnen zijn er voldoende. Via de website van

beeldvorming bij schrijven. Maar het schrijven van

• ‘Daisy-speler’ voor leerlingen met een ernstige vorm

Eenvoudig communiceren (Eenvoudigcommuniceren.

teksten vraagt andere vaardigheden dan het goed

3. Het gebruik van ict als leermiddel

nl) zijn veel teksten te vinden op lagere leesniveaus,

spellen van woorden en vraagt dus ook andere acties

Hulpmiddelen hebben pas echt nut als ze ingebed zijn

• ‘Kurzweil 3000’ of ‘Claroread’.

zowel informatieteksten (bijvoorbeeld de PRO-

van de leerkracht. Die kan het schrijven ten dienste van

in het leren en het pedagogisch klimaat in de klas, als

• Mindmap software voor het structureren en

krant) als fictie. Naast Nieuwsbegrip geeft ook

het leren ondersteunen, door dyslectische leerlingen

ze passen bij de leerling en samen met die leerling

Schoolsupport informatieve teksten op vijf

dat minder te laten doen. De vermoeiende activiteit

zijn gekozen. Die afspraken kunnen worden vastgelegd

niveaus en speciaal voor zwakke lezers maken

van het schrijven zelf moet zoveel mogelijk worden

in een dyslexiepas. Die pas draagt de leerling zelf bij

ze ook verhalen in stripvorm (Schoolsupport.nl/

verminderd. Aantekeningen maken is vaak voor hen

zich (de leerling is verantwoordelijk!), maar zit ook in

Voortgezet+onderwijs). Als het om fictielezen gaat

lastig en het helpt dus om een medeleerling in te

de systemen van de school en is regelmatig onderwerp

zijn luisterboeken ook een uitstekende manier om

schakelen om daarbij te helpen of om aantekeningen

van gesprek met de leerling. De dyslexiepas geeft de

• ‘Reading pen’: voor de MVT op woordniveau.

leerlingen aan het lezen te krijgen (zie bijvoorbeeld

van digibord te mailen naar de leerling, zodat hij ze op

leerling de kans om met zijn docenten te overleggen

• ‘Teach 2000’ of ‘Overhoor’ voor het leren van

Lekkerluisterlezen.nl/). Zeker bij het lezen van fictie

de eigen laptop heeft. Een eigen laptop of tablet (met

wat zijn dyslexie betekent voor die specifieke les.

is het belangrijk om teksten te lezen die aansluiten

toetsenbord) is gewoon voor iemand met dyslexie. Het

Een belangrijk advies is om de keuze te beperken, het

bij de leeftijd van de leerling, maar die wat betreft

schrijven van lappen tekst is voor een kind met dyslexie

gaat vooral om programma’s die veel mogelijkheden

leesniveau makkelijker zijn. Dat is precies wat

een nachtmerrie. Dan is het makkelijk om een stukje

bieden.

Eenvoudig communiceren biedt.

opnieuw te doen, het lettertype op de goede grootte te

van dyslexie en voor het lezen van methoden en boeken.

voorbereiden van spreekbeurten.
• Methode-afhankelijke software voor het
automatiseren van de spelling.
• Mindmap software voor het structureren van
de leerstof.

vocabulaire.
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vragen over meetkunde kunnen ze problemen hebben.

sneeuw voor de zon verdwenen. Waar de voorkennis

Niet alleen op school, ook buiten de rekenles wordt

bij de overige leerlingen makkelijk geactiveerd kan

voortdurend een beroep gedaan op rekensituaties: op

worden, moet de leerkracht voor de leerling met

tijd komen op afspraken, boodschappen afrekenen, de

dyscalculie in feite elke les weer opnieuw beginnen.

vertrekstaat van de bus lezen en de weg vinden.
Toch is het niet zo dat er bij elke leerling met lage
Tot het vak Rekenen behoren vier domeinen: Getallen,

rekenscores sprake is van dyscalculie. Er kan namelijk

Meten en Meetkunde, Verhoudingen en Verbanden.

ook sprake zijn van een (hardnekkig) rekenprobleem

Leerlingen moeten op alle domeinen bepaalde

door bijvoorbeeld een periode van ziekte, slecht zien

minimumdoelen behalen. Daar wordt in het primair

of horen of kwalitatief of kwantitatief onvoldoende

onderwijs in acht jaar naartoe gewerkt, tijdens vijf

rekenonderwijs. Een rekenprobleem is te vergelijken

rekenlessen per week.

met een gebroken been: het is te herstellen en
het hangt van de ernst van de breuk af hoe lang

Leerlingen met dyscalculie vallen al vroeg op, doordat

dit herstel gaat duren en of het altijd een zwakke

ze bij rekenen lager scoren dan op grond van hun

plek blijft. Rekenproblemen zijn te herstellen door

overige prestaties wordt verwacht. Dyscalculie is dan

bijvoorbeeld remedial teaching. Dyscalculie is echter

ook gedefinieerd als ‘hardnekkige en ernstige reken/

niet te remediëren, het is te vergelijken met het

wiskundeproblemen die ontstaan zijn ondanks tijdig

missen van één been. Het been zal nooit aangroeien,

Ict en dyscalculie

ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige

maar door gebruik van hulpmiddelen kan een leerling

pogingen tot afstemming van het rekenaanbod op de

toch de eindstreep halen.

Wat betekent het gebruik van ict binnen het onderwijs
voor leerlingen met dyscalculie?

onderwijsbehoeften van de leerling’.
Vaak gaan de lagere prestaties gepaard met

Omdat rekenen bestaat uit verschillende domeinen,

rekenangst en rekenweerzin. De leerling heeft

hebben dyscalculie en rekenproblemen vele

immers al veel negatieve ervaringen opgedaan met

verschijningsvormen. Ook is er bij dyscalculie vaak

het rekenen op school.

sprake van comorbiditeit, het komt vaak tegelijk voor

Dyscalculie is een nog wat minder bekend fenomeen

gaan we wat dieper in op het fenomeen dyscalculie:

in onderwijsland. Dyscalculie heeft meer impact dan

wat zijn de kenmerken, welke aanpakken werken

een ‘gewoon’ rekenprobleem. Het is een stoornis

volgens onderzoek en literatuur, welke hulpmiddelen

Leerlingen met dyscalculie kunnen rekeninstructies

begeleiding van leerlingen met dyscalculie is dus

die veel invloed heeft in de schoolsituatie, maar

zijn beschikbaar en hoe kunnen leerling en leerkracht

maar niet oppikken. Ze volgen de uitleg, maar deze

maatwerk.

ook in het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat

dit alles inzetten?

beklijft niet. Elke rekenles starten ze als ware weer

er in een klas net zo veel leerlingen met dyscalculie
zitten als leerlingen met dyslexie. Door de komst van

met andere stoornissen zoals ADHD en dyslexie. De

helemaal blanco. De veronderstelde voorkennis is als
2. De situatie in de klas

het protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen
en Dyscalculie (ERWD) in 2011 neemt de kennis over

“Over 5 minuten moet je de opdracht inleveren”

Met Rekentuin.nl oefenen leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs online met rekenvaardigheden.

dyscalculie op scholen toe en worden steeds meer

“Zet de tafels maar in een vierkant”

In de Rekentuin kunnen leerlingen een tuintje met plantjes onderhouden door regelmatig rekenspelletjes

leerlingen met dyscalculie ‘ontdekt’, zodat ze de

“Wil je 25 schriften voor mij ophalen?”

te spelen. Ieder plantje in de tuin staat voor een rekendomein en een bijbehorend rekenspelletje. Het

begeleiding krijgen die ze nodig hebben.
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plantje groeit afhankelijk van het succes. De spelletjes in de Rekentuin zijn adaptief, dat wil zeggen dat de
Voor kinderen met dyscalculie kunnen dit

moeilijkheid van de sommen zich automatisch aanpast aan de vaardigheid van de speler. “Door Rekentuin

In dit hoofdstuk bekijken we een rekenles door de

onuitvoerbare opdrachten zijn. De getallenwereld

vind ik rekenen weer leuk, ook al kan ik het nog steeds niet zo goed”, aldus een leerling uit groep 7.

ogen van een leerling met dyscalculie. Vervolgens

is voor hen een doolhof. Ook met opdrachten of
25

Groep 6 begint elke rekenles met een rekenfilmpje of rekenliedje. Leerkracht en leerlingen kiezen om en om

Rekenweb.nl van het Freudenthal Instituut biedt allerlei rekenspellen voor leerlingen van groep 1 van het

voor een leuke lesopening. De leerkracht kiest vaak een liedje van één van de tafels van vermenigvuldiging

basisonderwijs tot en met klas 4 van het voortgezet onderwijs. Voor alle mogelijke rekenonderwerpen zijn

van YouTube (zoek op ‘tafelliedje’ of ‘tafelhappertje’). Deze link krijgen de leerlingen met dyscalculie ook

spellen te vinden. Bij het spel Plofsommen moeten leerlingen getallen op de getallenlijn plaatsen door een

mee naar huis, zodat ze thuis ook naar het tafelliedje kunnen luisteren. En… met succes!

ballon naar die plek te slepen. Vervolgens valt een dartpijl naar beneden en wanneer de ballon op de juiste
plek staat, ploft deze uit elkaar. Er zijn versies met of zonder hulpstreepjes op de lege getallenlijn. De versie

Een leerling uit groep 8 met dyscalculie geeft na elke rekenles met een cijfer aan hoe ze de rekenles vond.

met hulpstreepjes is uitermate geschikt voor leerlingen met dyscalculie van het visueel-ruimtelijke type.

Ze vertelt de leerkracht dan kort waarom ze dit cijfer geeft. Deze cijfers verwerkt ze in Grafiektool.nl. Eén
keer per maand bespreken leerkracht en leerling de grafiek wat uitgebreider: Waar stijgt de lijn? Waar

De site Rekenapps.com bespreekt verschillende rekenapps, bijvoorbeeld Candy Count: “Candy Count Advanced

daalt de lijn? Wat was het hoogste punt?

is een eenvoudige app waarmee kinderen aan de hand van vrolijk gekleurde snoepjes leren sorteren op
kleur, kleine hoeveelheden te tellen, vergelijken op meer en minder, meest en minst en vier verschillende
getallen te ordenen van klein naar groot.”

3. Onderwijsbehoefte

		 inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen

Gedurende de lesdag wordt er vaak een beroep

		 van belang is (meetkunde). Een leerling heeft dan

gedaan op rekenvaardigheden. Zeker bij het vak

		 bijvoorbeeld problemen bij begrippen als links en

Ook het aanbieden van concrete materialen kan de

opgeslagen kan worden in het langetermijngeheugen.

rekenen zullen de problemen goed merkbaar zijn,

		 rechts, boven en onder, stijgen en dalen.

leerling ondersteunen.

Een leerkracht kan dit begrip bevorderen door

al vanaf een zeer jonge leeftijd. Kenmerkend voor

Leerlingen met deze vorm van dyscalculie hebben

dyscalculie is dat de leerling:

behoefte aan houvast bij het tellen en bij een talige

• (te) simpele procedures gebruikt (blijft

benadering van het rekenwerk. Zij hebben dus liever

Bij dit subtype is sprake van:

Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling

bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van

uitleg in woorden dan op het bord. Dit houvast kan

• moeite met het automatiseren van tafels, sommen

dyscalculie heeft, is het mogelijk om dit via

te werken met clusters van getallen: 5, 10, 100 etc.);

geboden worden in de vorm van een getallenlijn en

• geen associaties kan maken met eerder opgedane

ander materiaal en veel verbale ondersteuning of tips.

kennis;
• problemen heeft met de plaats van getallen op de
getallenlijn;

Bij dit subtype zien we:

• Verbaal geheugen-type

		 onder de 20;
• problemen met het ophalen van rekenfeiten uit het

bijvoorbeeld door het gebruik van rekenspelletjes.

psychodiagnostisch onderzoek vast te stellen. Deze
procedure kan leiden tot een ERWD-indicatie. Na

		 langetermijngeheugen. Dit kost veel tijd en lukt

een half jaar wordt geëvalueerd en gekeken of er

		 niet altijd;

vooruitgang in de rekenontwikkeling is te zien.

• traag rekenen, waarbij eenvoudige sommetjes 		

Als deze vooruitgang er niet is, komt de leerling in

• de getallen vaak omkeert;

• veel fouten in de uitvoering van rekenprocedures;

(optellen en aftrekken tot twintig en de tafels

aanmerking voor een dyscalculieverklaring. Dit is pas

• geen betekenis kan geven aan hoeveelheden;

• achterstand in het begrip van rekenprocedures;

van vermenigvuldiging) niet geautomatiseerd

mogelijk vanaf groep 6 en vanaf een totaal IQ van

• moeite heeft met het lezen en interpreteren van

• moeite met de volgorde van de stappen die bij

		 zijn. Wanneer de antwoorden uit het geheugen

85. In deze verklaring staan ook adviezen op maat:

		 complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd.

		 worden gehaald (niet worden berekend) worden er

met welke hulpmiddelen en begeleiding kan deze

		 Het kiezen van de juiste rekenprocedure en het

		 veel fouten gemaakt. Het werkgeheugen raakt snel

leerling zo ver mogelijk geholpen worden? Omdat

Bij dyscalculie onderscheiden we drie subtypen.

		 uitvoeren ervan gaat vaak fout. Bij complexere

		 overbelast. Vaak is er bij deze leerling ook sprake

dyscalculie veel verschijningsvormen kent, is zo’n

Leerlingen hebben vaak kenmerken van meer subtypen:

		 berekeningen is er geen inzicht in welke volgorde

		 van dyslexie.

maatwerkaanpak van groot belang.

• Visueel-ruimtelijke type

		 de bewerkingen moeten worden uitgevoerd.

Leerlingen met deze vorm van dyscalculie hebben

Bij dit subtype horen:

Leerlingen met deze vorm van dyscalculie hebben

behoefte aan voldoende tijd en afwisseling om de

Deze maatwerkaanpak bestaat uit de zogenaamde

• problemen met het plaatsen van cijfers in

behoefte aan ondersteuning bij de aanpak van

rekenstof volledig te gaan begrijpen. Voor de stof

StiCoRDi-maatregelen:

opgaven. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken

die geautomatiseerd moet worden (sommen onder

• het stimuleren van de leerling;

van stappenplannen (Beertjes van Meichenbaum,

de 20, tafels van vermenigvuldiging) is een perfect

• het compenseren van de zwakke kanten van de

Vertaalcirkel van Borghouts) en het consequent

getalinzicht én begrip van de stof nodig, voordat het

getallen en operatiesymbolen.

de getallenrij;
• hardnekkige problemen met het opschrijven van
grotere getallen (plaatsverwisselingen);
• problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk
26

• Procedurele type

afwisseling te brengen in het aanleren van de stof,

leerling, zodat het leerproces verder kan gaan;

aanbieden van één oplossingsstrategie.
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In groep 5 wordt vaak het spel Rekenflits Around the World (Logtenberg) gebruikt als opwarmertje voor
de rekenles. Het competitie-element spreekt leerlingen erg aan. Het spreekt de leerkracht erg aan dat de
leerlingen zo spelenderwijs bezig zijn met het automatiseren.
Groep 6 begint elke rekenles met een rekenfilmpje of rekenliedje. Leerkracht en leerlingen kiezen om en om
voor een leuke lesopening. De leerkracht kiest vaak een liedje van één van de tafels van vermenigvuldiging
van YouTube (zoek op ‘tafelliedje’ of ‘tafelhappertje’). Deze link krijgen de leerlingen met dyscalculie ook
mee naar huis, zodat ze thuis ook naar het tafelliedje kunnen luisteren. En… met succes!
Op de muren van het lokaal van groep 5 was een grote getallenlijn geschilderd door de leerlingen: 1 tot
en met 100. Een mooie versiering van het lokaal, maar voor de leerling met dyscalculie uit die groep een
handig spiekbriefje….
Het uitleggen van breuken gebeurt in groep 7 al jaren met prachtig materiaal dat door leerlingen van
een naburige vo-school is ontwikkeld. Zij hebben blokken hout met klittenband aan elkaar gemaakt. De
leerlingen uit groep 7 gaan letterlijk breuken maken in deze blokken door ze uit elkaar te halen. Aan de
binnenkant van de blokken staan de breuken geschilderd die dan te zien zijn.

• het remediëren van achterstanden;

dat leerlingen die een verstoorde rekenontwikkeling

• het dispenseren wanneer andere maatregelen niet

doormaken, op tijd gesignaleerd worden. Hoe vroeger

meer mogelijk zijn.
Verderop in dit hoofdstuk worden deze maatregelen

plaats van nog te overwinnen achterstanden, is

aansluit bij wat het kan.

hierbij een goede methode.

2. Positieve verwachtingen uitspreken naar het kind.

6. De leerlingen weer zelfstandig maken. De afhanke

de begeleiding gestart kan worden, hoe groter de

Hierdoor zal het kind meer energie gaan steken

lijkheid van de begeleider moet langzaamaan

kans op een succesvolle schoolloopbaan.

in het willen leveren van goed werk. Realistische

minder worden en het kind moet ervaren dat het

eisen en positieve verwachtingen geven het kind

zelf in staat is met succes het rekenwerk te maken.

verder beschreven en aangevuld met praktische tips.
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alleen hoeft te doen en door oefenstof te geven die

Stimulerende maatregelen

vertrouwen. Bied een duidelijke structuur aan in

Omdat de impact van dyscalculie op school en in het

Het is belangrijk dat de leerkracht de leerlingen

de rekenles: werk met één oplossingsmethode, dit

Geef alle uitwerkingen op papier of digitaal, laat

dagelijks leven groot is, zien we vaak dat bij leerlingen

voortdurend motiveert om te blijven werken aan

geeft houvast en een gevoel van controle, waardoor

leerlingen niets overschrijven. Daardoor kan de

als gevolg daarvan andere problemen ontstaan. Denk

hun toekomst. Leerlingen hebben hierbij emotionele

het zelfvertrouwen weer toeneemt.

leerling alle aandacht richten op de instructie.

aan faalangst, rekenweerzin en gedragsproblemen.

ondersteuning nodig zodat ze weer vertrouwen

3. De bekende rekenstof die het kind goed beheerst

Verwoord ook tijdens de instructie wat er gebeurt

krijgen in hun eigen capaciteiten. Probeer

eerst behandelen en van hieruit kleine stapjes

en wat de reden is. Kies vooraf opdrachten die de

4. Aanpak in de klas en gebruik van ict

faalervaringen te doorbreken en te voorkomen.

verder zetten.

leerling aankan, zodat het positief zelfbeeld voor

Dyscalculie is dus niet te behandelen of te genezen,

Een hulpmiddel daarbij is het ombuigen van een

maar wel te begeleiden. Begeleiding bestaat

faalspiraal (circle of failure) in een successpiraal.

lukt, wordt het vanzelf weer leuker. Rekenspelletjes

termijn de (faal-)angst van de leerling doen afnemen

allereerst uit kwalitatief goed rekenonderwijs, zowel

Dit kan in zes stappen:

waarin de leerling succeservaringen heeft, kunnen

en de motivatie verhogen. Laat een leerling nooit

qua didactiek als pedagogiek. Hier hebben alle

1. Spanning verlagen: de stress die het kind ervaart

dit gevoel verder versterken.

onverwacht een som maken op het bord, dit leidt

leerlingen in de school baat bij, maar leerlingen met

bij rekenen, moet verminderd worden. Dit kan

een leerstoornis in het bijzonder. Het is belangrijk

door duidelijk aan te geven dat het kind het niet

4. Succeservaringen boeken. Wanneer het rekenen

5. Groei van het zelfvertrouwen benoemen, belonen
en verder stimuleren. Denken in bereikte groei in

rekenen toeneemt door succeservaringen. Dit zal op

namelijk zelden tot een succeservaring. Moedig de
leerling aan vragen te stellen wanneer hij het niet
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begrijpt en toon begrip. Leg (uiteraard na overleg met
en goedkeuring van de leerling) aan de klas uit wat

Eurowijs.nl is een online geldspel voor

In een opzoekboekje zoekt een leerling kennis en vaardigheden op die hij nodig heeft in de rekenles.

dyscalculie inhoudt. Kies bij de uitleg voorbeelden

leerlingen uit de bovenbouw. Doordat het

Het opzoekboekje is kant en klaar te koop via Braams & Partners. Nog leuker is het om samen met de

die aansluiten bij de interesse van de leerling. Leg

spel erg aansluit op de belevingswereld van

leerling een opzoekboekje te ontwikkelen. Door het gebruik van eigen woorden, kleuren en afbeeldingen

vorderingen vast op een manier die de leerling

leerlingen en er op drie niveaus gespeeld kan

zal de leerling dit ondersteunend materiaal sneller gaan gebruiken. Deze opzoekboekjes kun je maken

aanspreekt en vier deze vorderingen.

worden, is het een boeiend en uitdagend spel

op papier en de kaarten in een fotomapje bewaren. Ook online kun je het opzoekboekje samenstellen,

om de vaardigheid geldrekenen te oefenen.

bijvoorbeeld via Picozone.nl en er vervolgens een pdf van maken en eventueel uitprinten.

Compenserende maatregelen
Investeer in het leren leren door de leerling

“Ik wist niet dat rekenen zo leuk kon zijn…. En makkelijk!” aldus een leerling met dyscalculie uit groep

goed om te leren gaan met hulpmiddelen. In een

Een korte rekentraining aan leerlingen van

6 nadat hij zijn eigen opzoekboekje had gemaakt. “Een rekenmachine is belangrijk voor mij. Het helpt

dyscalculieverklaring staat vaak het advies om

een vo-school, leverde snel extra handen op

me met uitrekenen, maar ik voel me ook wel zekerder als ik hem mag gebruiken, omdat ik veel minder

bepaalde hulpmiddelen te gaan gebruiken bij

voor de klas. Tijdens een projectweek hebben

fouten maak dan vroeger… “

rekenen. Bijvoorbeeld een opzoekboekje, waarin de

deze middelbare scholieren gewerkt als

rekenstof samengevat is en oplossingsprocedures in

rekentutor op de basisschool waar ze zelf

stapjes zijn opgenomen. Ook materiaal als blokjes,

op gezeten hebben.

Op de muren van het lokaal van groep 5 was een grote getallenlijn geschilderd door de leerlingen: 1 tot

getallenlijn, honderdveld, telraam, ruimtefiguren

en met 100. Een mooie versiering van het lokaal, maar voor de leerling met dyscalculie uit die groep

en papier kunnen ingezet worden. Overleg met de

een handig spiekbriefje….

leerling of hij/zij dat ook prettig werken vindt.

dat de rekenstof die in vorige jaren is behandeld, nog
steeds bekend en begrepen is. Stimuleer het gebruik

In groep 8 hangt een stappenplan voor in de klas. De leerlingen met dyscalculie hebben een eigen exemplaar

Een rekenmachine is ook een mogelijk hulpmiddel

van geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes wanneer

op de hoek van hun tafel geplakt. Bij rekentoetsen met verhaaltjessommen, staat het stappenplan in de toets

omdat het tijdwinst oplevert en de juiste antwoorden

gebleken is dat ‘begrip’ een onbereikbaar doel is.

onder die sommen vermeld.

geeft. Het vermindert de belasting van het
werkgeheugen, zodat de aandacht op de rekenles

Bied instructie zo aan dat ze maximaal gebruikmaakt

gericht kan blijven.

van alle zintuigen van de leerling (verbaal, fysiek,

Bied één oplossingsstrategie aan bij de

Leerlingen die moeite hebben om te starten met een

visueel). Ondersteun het verhaal met materiaal zoals

verschillende bewerkingen. Kies bij het rekenen met

opgave, omdat ze niet weten wat ze moeten doen,

Een leerling met dyscalculie heeft meer tijd nodig om

getallenlijn, blokjes, fiches, breukenstrook, honderdveld,

procenten bijvoorbeeld voor het gebruik van een

zijn gebaat bij het gebruik van stappenplannen. Een

de stof te verwerken. Het helpt dan ook om de stof

tekeningen, toneelstukjes, verhalen, filmpjes, na laten

verhoudingstabel. Stem dit af met de leerkrachten

voorbeeld van een stappenplan kan zijn:

op een gestructureerde manier aan te bieden. Deze

spelen. Geef bij toetsen leerlingen met dyscalculie ook

van de verschillende leerjaren in het primair

Stap 1: Ik stel me het probleem voor.

structuur moet terug te zien zijn in de uitleg maar

de gelegenheid om op bovenstaande manieren toe te

onderwijs en tussen de docenten van de rekenvakken

Stap 2: Ik beslis hoe ik het probleem zal oplossen.

ook in de oefenstof: stap voor stap, geen bewerkingen

lichten hoe ze aan hun antwoorden zijn gekomen.

op het voortgezet onderwijs.

Stap 3: Ik reken uit.
Stap 4: Ik interpreteer mijn uitkomst en formuleer

door elkaar aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat extra

30

instructie meer oplevert dan meer oefenen, dus leg de

Remediërende maatregelen

Leg bij je instructie de nadruk op het formele

mijn antwoord.

focus op de instructiemomenten. Ook is het van belang

Pre-teaching is een handige manier om de leerling

handelen. Dit begrip komt uit het Handelingsmodel

Stap 5: Ik controleer.

dat er voldoende tijd is voor herhalen en oefenen.

vast voor te bereiden op de nieuwe lesstof.

dat beschreven staat in het Protocol ERWD uit 2011.

Het laten formuleren van de stappen in eigen woorden

Wanneer de tijd voor oefening in het gedrang komt,

Op een schooldag is hier niet altijd gelegenheid voor,

Formeel handelen, betekent dat door rekenen te doen,

en dat zelf laten vormgeven, stimuleert bij de leerling

kijk dan of een tutor (bovenbouwleerling, (groot-)

geef daarom de nieuwe rekenstof mee naar huis en

te ervaren en te zien, rekenen optimaal gekoppeld

het gebruik van zo’n stappenplan.

ouder, klassenassistent, stagiair) beschikbaar is voor

laat leerlingen dit samen met ouders doorlezen ter

wordt aan de belevingswereld van de leerling.

het begeleiden van het inoefenen. Ga er niet van uit

voorbereiding op de rekenles van morgen.
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Dispenserende maatregelen
Het kan goed zijn de leerling een minimumprogramma

In groep 5 staat een kieskast met allemaal reken

te laten volgen, door extra oefenmateriaal eruit te

spelletjes. De spelletjes hebben allemaal een

halen en rekenstof op andere manieren aan te bieden,

kleur: geel voor het thema Getallen (Uno, Halli

bijvoorbeeld in de vorm van rekenspellen. Pas de

Galli), rood voor het thema Meetkunde (Tantrix,

beoordeling aan, door bijvoorbeeld rekenfouten

Set) en blauw voor het thema Logisch Denken

niet of minder zwaar te tellen en meer te letten op

(Pentago en Zeeslag).

de manier waarop de leerling aan het antwoord is
gekomen. Leer de leerling om goed en snel met de
rekenmachine om te gaan. Laat de rekenmachine
ook gebruiken in de rekenles: laat hen bijvoorbeeld
een deel van de opgaven zonder en een deel van de
opgaven met rekenmachine maken.
Laat de leerling een opzoekboekje gebruiken
met daarin stappenplannen, een tafelkaart en
oplossingsstrategieën. Wanneer leerlingen dit boekje
zelf ontwerpen en ontwikkelen, werkt dit het meest
effectief.

Leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een beperking en die hun lessen door gebruik van ict
aantrekkelijker en effectiever willen maken kunnen terecht op een speciale site van Kennisnet.
Op deze website is een rubriek lesmateriaal voor rekenen/wiskunde. In die rubriek staat onder meer leuk
lesmateriaal voor leerlingen in groep 1: de app ‘Magic pins’. Hierin worden voorbereidend rekenen en
motorische vaardigheden geoefend. Ook staan er aanvullende ideeën bij om de app op meerdere manieren
te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door het spelen van kleurenbingo.
Kennisnet.nl/passendonderwijs
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Stichting Tabijn, de invoering
van een programma

• Het college van bestuur pakt de vraag vanuit

agenda 2010-2014. Binnen Stichting Tabijn komt het

de werkvloer naar het programma op en maakt

netwerk van intern begeleiders (IB’ers) regelmatig bij

centraal – in overleg met de werkgroep van intern
begeleiders – een invoeringsplan.

Passend onderwijs staat hoog op de agenda van

• onderwijskundige noodzaak;

elkaar om organisatorische en inhoudelijke zaken met

besturen, schoolleiding en leerkrachten. Dat is ook

• eigenaarschap;

elkaar te bespreken. Passend onderwijs is daar een

nodig want de organisatie van passend onderwijs

• integrale ontwikkeling en leiderschap;

van de belangrijke bespreekpunten.

is complex. Elke leerkracht heeft ermee te maken.

• tijd en middelen.

Ongeveer een op de vijf kinderen heeft extra aandacht

De dyslexiesoftware Kurzweil, van leverancier Lexima,

Het besluit over de aanschaf en het gebruik van een

In het opgestelde projectplan zijn afspraken

nodig op de basisschool. Daarom geven basisscholen

ondersteunt leerlingen met dyslexie door onder

leermiddel wordt doorgaans op schoolniveau genomen.

gemaakt over organisatie, licenties, trainingen,

onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het

meer teksten voor te lezen. De stichting Tabijn, een

Via een uitgever of leverancier, contacten met collega’s

invoeringsactiviteiten en communicatie met andere

kind. Als blijkt dat een kind een leerprobleem heeft,

schoolbestuur in Noord-Holland, heeft de invoering op

van andere scholen, vakliteratuur of een scholing

leerkrachten en met ouders. Verder is natuurlijk

wordt het programma hierop afgestemd. Ook in

een systematische en effectieve wijze georganiseerd.

wordt met het nieuwe leermiddel kennisgemaakt.

ook een begroting opgenomen om de kosten te

klassenmanagement zijn allerlei interventies mogelijk,

Hoewel het proces nog niet is afgerond zijn de

bijvoorbeeld door kinderen te laten werken in een

activiteiten tot nu toe succesvol en is er een breed

Een programma voor dyslexie

heeft uitdrukkelijk vastgesteld dat de invoering van

klein groepje met hetzelfde niveau, of juist alleen.

draagvlak voor gebruik.

Dyslexie is een veel voorkomende leerstoornis

het programma past binnen de ambitie van Tabijn.

bij leerlingen. Kinderen met dyslexie hebben

Daarmee werden tijd en middelen vrijgemaakt.

Persoonlijke aandacht en begeleiding voor het kind
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staat hoog op de prioriteitenlijst van de strategische

Voor de laatste mogelijkheid is gekozen; er was
draagvlak voor het plan onder alle 26 scholen.

kunnen verantwoorden. Het college van bestuur

staan vaak voorop en dat is natuurlijk goed. Maar

Stichting Tabijn

hardnekkige problemen met het aanleren en

Het bestuur financiert de training en scholing van

daarnaast is het van belang dat scholen of leerkrachten

De Stichting Tabijn stuurt 26 scholen voor primair

toepassen van lezen en spellen. Ze hebben veel extra

medewerkers. De individuele scholen dragen de kosten

hulpmiddelen gebruiken die de zorg van leerlingen

onderwijs aan in Noord-Holland. Ongeveer 6000

oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte

van de materialen.

met een stoornis in de klas kunnen ondersteunen. Ict

kinderen krijgen daar onderwijs en ruim 400 fte

aanpak zijn daarbij belangrijk. Een van de IB’ers van

biedt daarvoor veel mogelijkheden, die niet altijd

aan medewerkers maken dat mogelijk. Medewerkers

Tabijn maakte kennis met het programma Kurzweil

Organisatie

onderkend, gezien of toegepast worden.

en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd

op een onderwijsbeurs. Het enthousiasme voor de

Na het besluit om voor alle 26 scholen een Kurzweil-

In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven van de

te werken aan hun ontwikkeling en resultaten. Het

mogelijkheden van het programma leidde tot een

licentie aan te schaffen zijn een stuurgroep en een

invoering van het programma Kurzweil, dat leerlingen

bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in

uitgebreide demonstratie in een workshop op school.

werkgroep van start gegaan. De stuurgroep is ingesteld

met dyslexie ondersteunt. Dat proces is een goed

de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken

Het IB-netwerk van Tabijn was na afloop enthousiast

door het bestuur en heeft als belangrijkste opdracht het

voorbeeld van duurzame onderwijsontwikkeling.

naar verbinding met relevante organisaties in de

en daarop is besloten verdere stappen te zetten. Het

proces op afstand in gang te zetten en te monitoren.

Er is onderzocht onder welke voorwaarden

omgeving. De kerntaak van de scholen van Tabijn is

college van bestuur van Tabijn werd erbij betrokken

De stuurgroep kwam daartoe geregeld bij elkaar. Ook

onderwijsvernieuwingen met ict effect hebben.

om het onderwijs zo in te richten dat elk kind de kans

en de kwaliteit en de toepasbaarheid van het

een vertegenwoordiger van ict-beheer was lid van de

Daarbij spelen in ieder geval vier factoren een rol:

krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Passend onderwijs

programma werd gedegen onderzocht. De leverancier

stuurgroep om te zorgen dat ook de technische kant

werd uitgenodigd om een presentatie voor de IB’ers

goed geregeld werd. De werkgroep doet het meeste

te verzorgen. Het onderzoek naar de kwaliteit en de

uitvoerende werk. De werkgroep zorgt voor het plannen

Intern Begeleider Tabijn: “Uit onderzoek bleek dat bijna de helft van de leerlingen met dyslexie op school

mogelijkheden van het programma had een positieve

en organiseren van activiteiten zoals trainingen,

met flinke problemen worstelt. Driekwart van hen geeft aan dat deze problemen een stuk minder zijn als

uitkomst. Een volgende stap was aan de orde.

ouderbijeenkomsten en communicatie. Deze groep

ze een hulpmiddel gebruiken. Compenserende software heeft als doel de leerlingen tegemoet te komen

Daarbij zag de stichting Tabijn twee mogelijkheden:

bestaat uit zes IB’ers die mede-eigenaar van het proces

in de moeilijkheden die ze met lezen en spellen ervaren. Hierdoor kunnen dyslectische leerlingen op hun

• Elke individuele school beslist over de aanschaf

zijn. Zij zijn voor collega’s een belangrijke vraagbaak.

leeftijdsniveau functioneren. Dit is wat de IB’ers bij Tabijn ook merken. Leerlingen zijn gemotiveerd om

van een licentie en de wijze waarop het programma

Bij het opstellen van de plannen is gebruikgemaakt

met het programma te werken. Ze merken dat het hen echt helpt en ze krijgen weer meer zelfvertrouwen.”

wordt ingevoerd.

van de adviezen en ervaringen van de leverancier.
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IB’er: “In de klas is een aantal goede

Tot slot

Kurzweil van Lexima

computers nodig, koptelefoons en een scanner.

Er zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld:

Kurzweil is dyslexiesoftware voor alle vormen van dyslexie in alle schooltypen. Leerlingen kunnen relatief

Kinderen kunnen na een basisuitleg zelf

De werkgroep heeft faciliteiten, de licenties voor

zelfstandig met het programma aan de slag. Schoolboeken en methoden voor primair en voortgezet onderwijs

aan de slag. Bij ons op school begeleidt een

gebruik zijn geregeld, er is voorzien in workshops

zijn geschikt gemaakt voor gebruik met het programma. Nadat methodes gescand zijn, kunnen de digitale

onderwijsassistent de leerlingen twee keer per

en trainingen. In de fase waarin Tabijn nu zit is het

teksten voorgelezen worden door de computer. Een leerling kan dan lezen terwijl de tekst ook gesproken

week om beter met Kurzweil om te leren gaan.

scannen cruciaal. Dat moet een niet te grote belasting

wordt in een tempo dat hij zelf instelt. Het programma spreekt tijdens het typen de letters, woorden of hele

Ook alle leerkrachten (van groep 5-8) hebben

zijn voor de leerkrachten of de werkgroep. Daarom is

zinnen uit. Zo hoort de leerling zowel de spelling als de zinsconstructie. De leerling ontdekt gemaakte fouten

de training gevolgd en zijn in staat om de

er ook voor gekozen om het scannen uit te besteden.

daardoor zelfstandig en kan ze verbeteren. Met de functie stillezen kunnen teksten herhaald worden gelezen.

leerlingen goed te begeleiden.”

Ook het zelf bewerken van materiaal wordt uitbesteed.

Het programma kent functies voor scannen, lezen, spellen, schrijven en leren en er zijn diverse aanvullende

Op termijn moet er zo een balans zijn tussen kosten en

functionaliteiten als woordvoorspeller, spellingcontrole, synoniemenboek, studeertools, beeldwoordenboeken

De communicatie met de collega’s is van belang om

opbrengsten. Een centrale scanbibliotheek zou dan een

en een mindmap-programma.

het gebruik op de langere termijn zeker te stellen.

uitkomst zijn.

Ervaringen worden uitgewisseld en materialen
gedeeld. Dat wordt nog ondersteund door praktische

De mensen van Tabijn beseffen dat nu een goede basis

De medewerkers van Tabijn hebben eigen behoeften

zit hier vaak een probleem omdat dan teksten moeten

nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. De IB’ers

is gelegd. Het programma heeft zo veel mogelijkheden

en vraagstukken in het plan verwerkt. Zo vonden

worden gescand door de leerkrachten. Dat vraagt een

richten zich nu met de kinderen met dyslexie op de

dat de werkgroep nu in een fase is gekomen om rustig

de medewerkers het belangrijk dat ouders in

extra investering in tijd van leerkrachten, die al een

volgende onderwerpen:

uit te bouwen. Iedere leerkracht kan nu met het

bijeenkomsten goed werden geïnformeerd. Ook bij

volle dagtaak hebben. De stichting Tabijn heeft dat

• Ralfi1 leren;

programma werken en ook kinderen kunnen goed zelf

de opzet, invulling en frequentie van trainingen

opgelost door het scannen van teksten te centraliseren

• eigen teksten lezen;

verder ontdekken. Dyslexie wordt minder beladen nu

hebben de medewerkers inbreng gehad zodat er zo

en daarmee leerkrachten te ontlasten. Op dat gebied

• stelopdrachten;

er een goede aanpak voorhanden is. Door positieve en

veel mogelijk maatwerk kon worden gerealiseerd.

is ook samenwerking met de leverancier gezocht en er

• spellingwoorden oefenen;

op ontwikkeling gerichte aandacht, wordt de stoornis

Dit maatwerk heeft weer een positief effect op het

zijn afspraken gemaakt over de kosten. Het wachten

• dictees verbeteren.

van een andere kant belicht. Zonder al te veel extra

eigenaarschap van de leerkrachten. De werkgroep

is nu op een initiatief om landelijk een databank van

vindt het eigenaarschap belangrijk en past zijn aanpak

gescand materiaal te ontwikkelen zodat elke school

Verder is het vooruitzicht dat ook Cito materiaal voor

kind. Leerlingen en leerkrachten ervaren succes. Daar

daar ook op aan. Onderdeel van die aanpak is dat de

daar gebruik van kan maken.

het programma gaat leveren.

zijn ze bij Tabijn trots op!

moet zijn. De ict-afdeling van Tabijn verricht hier

Gebruik

1

goed werk, ook door de ict-coördinatoren van de

Tabijn heeft ervoor gekozen om te werken met

scholen erbij te betrekken.

kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 met een

inspanning van de leerkracht levert het veel op voor het

techniek bijvoorbeeld geen zorg voor leerkrachten
Ralfi is een methodiek om de leesvaardigheid te verbeteren bij kinderen,
bij wie het lezen niet versnelt of automatiseert. De letters staan voor de
beginletters van de interventieprincipes Repeated, Assisted, Level, Feedback en Instructions.

dyslexieverklaring. Het programma voorziet echt
Toen de plannen rond waren, hebben de medewerkers

in een behoefte. De werkgroep zorgt voor de

van Tabijn trainingen gevolgd. Er is gekozen om een

communicatie met ouders en de andere leerkrachten

groep leerkrachten op te leiden tot expert-gebruiker,

op de scholen. Ouders zijn een belangrijke partner

zodat zij collega’s kunnen ondersteunen bij het

omdat dyslexie in de thuissituatie ook speelt en

Meer informatie

gebruik. Op die manier is er gedegen expertise op alle

school en gezin dan een vergelijkbare aanpak

Deze publicatie met de links en verwijzingen naar de genoemde ict-toepassingen is te vinden op de

scholen van Tabijn voorhanden. Omdat het programma

kunnen afspreken. Voor het programma is ook een

website over passend onderwijs van Kennisnet.

werkt met digitale teksten, is het van belang dat die

thuislicentie beschikbaar.

Kennisnet.nl/passendonderwijs

ook digitaal beschikbaar zijn. Voor individuele scholen

36

37

Colofon
© Kennisnet, Zoetermeer
Januari 2013
Opdrachtgever:
Stichting Kennisnet
De publicatie Passend onderwijs werkt met ict is tot stand gekomen in samenwerking met APS.
Auteurs:
Hans Kok
Louis Peeters
Suzanne Sjoers
Annerieke Verkerk
Bert de Vos
Tekstredactie:
Edith van Gameren
Vormgeving:
Tappan Communicatie, Den Haag
Druk:
De Bink, Leiden

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5 Nederland
De gebruiker mag:
•

het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op en uitvoeren onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam van Kennisnet
te vermelden.
Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële
doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.

•

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar
te maken aan derden.

•

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met
voorafgaande toestemming van Kennisnet.
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
(www.creativecommons.org/licenses)
Dit is een publicatie van Stichting Kennisnet.

38

39

Stichting Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer
T 0800 - 32 12 233
E info@kennisnet.nl
I kennisnet.nl

