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In het nu volgende geven we een opsomming van de resultaten van een literatuuronderzoek waarbij het ging om de
vraag welke aanbevelingen voor de lees/spellingbegeleiding uit de literatuur te halen zijn.
De algemene begeleidingstrends
Op basis van de literatuur kunnen in elk geval enkele algemene begeleidingstrends geformuleerd worden, nl.:
De basistrend
Het basisuitgangspunt is dat de begeleiding van kinderen met lees/
spellingproblemen procesgericht moet zijn, gericht op het uiteindelijke proces in de vorm van een bepaalde lees/spellingtaak. Simpel gezegd: kinderen
leren lezen en spellen door met ze te lezen en te spellen. (Commissie dyslexie 1995; 86). Dit betekent dus dat je kinderen de lees/spellinghandeling
aan moet leren: wat moet je doen als je dit woord niet in een keer weet en
wat moet je doen als dit woord op wilt schrijven? (Commissie Dyslexie,
1995; 87, Bon, 1993; 154, 160, De Groot, 1991; 206.)
Aanvullende algemene trends zijn
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben een opbouw van te leren
vaardigheden nodig, die zich kenmerkt door geleidelijkheid en kleine stapjes. (Commissie dyslexie, 1995; 84, Dumont, 1987; 139, Mommers, 2002; 8)
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben een aanpak nodig die gebaseerd is op diagnostiek en dus maatwerk op kan leveren (Commissie Dyslexie, 1995; 87). Een grove aanpak van alleen een opsomming van oefenstof
is nutteloos.
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben meer baat bij een individuele begeleiding dan bij een groepsaanpak (Van der Ley 1991; 30).
•Bij de begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen moet men bij

de opzet en planning rekening houden met extra instructie (dus extra leertijd),(Grysolle, 1997) meer oefentijd en meer herhalingen (Van Daal, 1993).
Van die benadering is het effect aangetoond (Van der Leij, 1991; 30, De
Vries, 1999; 71, Dumont, 1987; 149). Bij het herhalen van woorden is het
niet nodig de betekenis te herhalen; het herhaaldelijk zien van de woorden
is verantwoordelijk voor het effect (Van Daal, 1993).
Zo leerde Ruijssenaars een kind in twee jaar tijd 18 letters. Het handelingsplan dat Ruijssenaars uitvoerde om het kind letters te leren, is didactisch
gezien niet iets nieuws. Het gaat om het toepassen van reguliere orientatie-,
instructie-, automatiserings- en generalisatietechnieken, die echter langere
tijd volgehouden moeten worden om enig effect op te leveren. De evidentie
van dit aspect is alom geaccepteerd, behalve door Vernooy die herhaling in
de begeleiding van kinderen met leesproblemen een mythe noemt
(Vernooy, 2003; 10).
Volgens Mommers echter (2002; 7) hebben kinderen met leesproblemen
zes maal zoveel oefentijd nodig als kinderen zonder die problemen.
Meer specifieke begeleidingstrends
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn er ook meer specifieke gegevens bekend, die kunnen helpen bij het richting geven aan de inhoud van
een handelingsplan, nl.:
Trends voor het technisch lezen
•Systematische aandacht voor de ontwikkeling van fonologische vaardigheden (auditieve discriminatie, auditieve synthese, auditieve analyse, klankpo-

sitiebepaling) is van belang voor de leesontwikkeling (Loonstra, 2001).
•Koppelen van auditieve vaardigheden aan letterkennis en woorden heeft
meer effect dan zuiver auditieve oefeningen (Van der Leij, 1991; 32, Ruijssenaars, 1991; 51)
•Het is van belang om verschillende woordidentificatietechnieken naast elkaar te gebruiken (Commissie Dyslexie, 1995;90). Zie daarover de technieken in de Techniekenmap lezen (Koning, 2001).
•Flitsen van woordbeelden is effectief voor de leesontwikkeling (Commissie
Dyslexie, 1995; 90, Van den Bos 1991; 143). Echter, hoe ernstiger de leesproblematiek, des te minder het effect (Smeets; 1995).
•Koppelen van taalactiviteiten aan leesbegeleiding is aan te bevelen (Van
Aarle, 1988; 37).
•Worddrills (de fout gelezen woorden extra oefenen op woordkaartjes) is
effectvol (van Aarle 1988; 45). Voorzeggen van woorden is nutteloos (Van
Aarle,1988; 45).
•Als het nodig is woordrijen van een bepaald type te oefenen, is het aan te
bevelen niet te lang (bijna) dezelfde woorden te oefenen, maar al gauw
woorden door elkaar te oefenen (Mommers; 2002; 8). Daarbij is het beter
korte series woorden te oefenen dan lange rijen (Mommers 2002; 8).
•Leer pas nieuwe letters aan als eerder geleerde letters er ook echt goed in
zitten, d.w.z. in flits beheerst worden. (Mommers 2002;8).
•Het opdoen van woordspecifieke kennis levert naast het decoderen een
belangrijke bijdrage aan de leesontwikkeling (Van der Leij, 1989; 23). Het is
het beste om die woordspecifieke kennis te verwerven in losse woorden
onder het motto: eerst isoleren, dan integreren (Van den Bos, 1991, 155).
•Hoe ernstiger de leesproblemen des te meer analytisch (vertrekkend vanuit klanken en fonemen) zal de leesbegeleiding moeten zijn (v.d. Bos, 1992;
355).
•Voorspellend lezen op basis van wat je al weet van de inhoud van de tekst
kan zinvol zijn in combinatie met decodeertraining als compensatietechniek
(Van Aarle, 1988; 54, Struiksma, 1998, 19). Omdat kinderen met leesproblemen vaak te veel gebruik maken van deze strategie, is het belangrijk te bekijken of er gebruik gemaakt moet worden van een perceptieverzwaarder
(sheet met grijze opdruk, waar het kind doorheen moet kijken om de onderliggende tekst te kunnen zien).
•Activiteiten gericht op het vergroten van de metacognitie (zie de cognitieve

benadering op blz. 159-164. kunnen een bijdrage leveren aan de leesontwikkeling (Verhoeven, 2002; 39, Minnaert, 2002; 99-103).
Het basispakket waarin deze principes zijn verwerkt is de DMT-oefenmap.
Dat pakket bevat oefenstof voor M3
t/m M8. Het is een Pravoo-uitgave
en te bestellen via de webwinkel op
www.pravoo.com

Literatuur
Zie blz. 5 en verder en voor recente literatuur:
Ley, A. van der, Dit is dyslexie. Tielt 2017.
Shaywitz, Sally, Hulpgids dyslexie. Amsterdam 2006.
Smits, Anneke, en Tom Braams, Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam 2016
Trends voor het begrijpend lezen
•Wie-, wat-, waarvragen helpen kinderen de structuur van een tekst te doorzien (Mommers, 2003; 15).
•Woordenschatonderwijs is van invloed op de prestaties bij het begrijpend
lezen (Mommers, 2003; 13)
•Begrijpend luisteren is de basis voor begrijpend lezen (Mommers, 2003;
13).
•Effectief is het als een kind samen met de leerkracht vragen beantwoordt
en daar onmiddellijk feedback over krijgt (Mommers, 2003; 14).
•Het is van belang om de structuur van een tekst in schema’s weer te geven
(Mommers, 2003; 14, Aarnoutse, 1991; 242),
•Leer kinderen de structuur, de opbouw van een tekst vast te stellen, bijvoorbeeld een ontwikkeling, inleiding-kern-slot, hoofdgedachte per alinea,
etc. (Aarnoutse, 1991; 232).

•Het

samen oefenen van begrijpend lezen in groepjes van 3 a 4 kinderen is
zeer effectief (Mommers, 2003; 14).
•Preteaching van woordbetekenissen voorafgaand aan het lezen bevordert
de prestaties bij het begrijpend lezen (Mommers, 2003).
Laatste nieuws
Onlangs meldde de inspectie dat prestaties op het gebied van het begrijpend
lezen achteruit gingen. Daarover zijn verschillende artikelen met voorstellen
voor aanpak gepubliceerd. Zie ook de onderstaande link:
https://www.pravoo.com/userfiles/pravoo.com/files/LinkedIn%
20begrijpend%20lezen%20def.pdf
Het basispakket waarin deze principes zijn verwerkt is het programma Begrijpend lezen ‘speciaal’. Dat pakket bevat oefenstof voor M3 t/m M8. Het is een
Pravoo-uitgave en te bestellen via de
webwinkel op www.pravoo.com

woord opschrijft)
• De integratiegerichtheid (er voor zorgen dat nieuwe kennis steeds samen met
oude kennis wordt geoefend)
• De toepassingsgerichtheid (de noodzaak om ook de toegepaste spelling te begeleiden)
• Het uitgangspunt van het hele woord (het belang van het steeds schrijven van
het gehele woord)
• Het zoveel mogelijk schrijven van de woorden (het uitgangspunt dat het kind
meer leert van het schrijven van het woord dan van het typen van het woord)
• Het belang van de duo- en trio-inprentingstechniek (een bepaalde manier van
inslijpen van de woorden)
• Het uitgangspunt dat het bij spelling om taal gaat.
• Er zijn aanwijzingen dat de leereffecten bij het leren spellen groter zijn als de
woorden worden geschreven dan als ze uitsluitend worden getypt. Mensen
herinneren en herkennen woorden significant beter wanneer zij met de pen
schrijven.
Het schrijfmotorisch geheugen helpt je ook woorden te onthouden. Van Doornvan Eijsden stelde in 1983 al vast dat zelfs het schrijven in groep 7 de voorkeur
heeft boven het typen. Zie blz. 15 van Orthopedagogiek; State of the art. Bosman , 2-14)
Ook bij het maken van aantekeningen blijkt men inhouden beter te begrijpen als
men het opschrijft. Dat laatste heeft niets met spelling te maken, maar geeft wel
aan dat het leren woorden op te schrijven ook bij toepassingen zinvol is. Wie
schrijft onthoudt ook beter. Zie:
• http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/15/schrijven-versus-typen-wat-zegt-

de-neurowetenschap/
• http://onderzoekonderwijs.net/2015/06/08/typen-of-schrijven/
• http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/2014%20onderzoek%

Trends voor spelling
Aanbevolen is:
• De cognitieve benadering (het denken van het kind wordt ingeschakeld)
• De procesgerichtheid (aandacht voor de aanpak van het woord en HOE je het

20Wie%20schrijft,%20onthoudt%20beter.pdf
• http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/2014%20onderzoek%

20Wie%20schrijft,%20onthoudt%20beter.pdf
• http://www.mrtinbeweging.net/sites/default/files/2012%20Riepstra%20-%

20Pleidooi%20voor%20de%20pen%208%20juni.pdf
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Het basispakket waarin deze principes zijn verwerkt is het programma
Voorspel voor groep 3 t/m groep 7.
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