
Jaargang 2023
Vlaamse editie

Wat na Koala?
Hoe ga je aan de slag met 

leerlingen in de rode en  
de oranje zone?

Meertaligheid en 
leesproblemen:

Grijp kansen,  
vermijd valkuilen.

Geen wondermiddel, maar 
het maakt wel het verschil!
Kobe en mama Katrien over 
compenserende software.

Over uitdagingen en kansen bij  
de ondersteuning van leerlingen

magazine



Algemeen Preventie

01 02

Blz 10
Wat na Koala?: De uitdagingen die 
de verplichte test voor het 3de kleuter 
meebrengt en hoe je met de kinderen in 
de gevarenzone aan de slag kan binnen 
een taalintergratietraject.
 

Blz 14
Wat zijn de effecten van Bouw! in 
de praktijk?: Fae van ver Weijden 
(UVA) deelt haar meest recente 
onderzoeksresultaten. 
 

Blz 18
Bouw! wordt in VBS De Mostheuvel 
succesvol ingezet vanaf het 
aanvankelijke lezen: Logopediste Sharis 
en intern begeleider Els zetten voor hun 
70 leerlingen type 3 en 9 sterk in op 
lezen als vaardigheid voor de toekomst.

Blz 21
Laaggeletterdheid bestrijd je 
bovenschools nog efficiënter: Samen 
sta je sterker en dat samenwerken op 
scholengroepniveau biedt heel wat 
voordelen. 
 

Blz 22
Taalvaardigheden trainen met spel: 
Céline Goekint van VIVES Spellenlab is 
ervan overtuigd dat gezelschapsspellen 
een meerwaarde bieden om o.a. 
taalvaardigheden aan te leren. 

Blz 5
Beter lezen en spellen met de 
doorgaande leerlijn: Wat is de 
doorgaande leerlijn en wat kan dit 
betekenen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte en hun 
leerkrachten.
 

Blz 7
Inspiratie heb je nooit teveel: 
Zoekende hoe je het hoofd kan bieden 
aan de vele educatieve uitdagingen? 
De wetenschappelijke inzichten van 
onze gastsprekers kunnen je hierin 
ondersteunen?
 

Blz 8
Bevlogen bijscholingen:  
De Lexima-trainers hebben 3 
interessante thema’s ter invulling 
van jouw ZOCO- of directiedagen of 
pedagogische studiedagen klaarstaan. 
 

Blz 9
Kennisverdiepend festival ‘Lees & tel 
mee’, ook in 2023: Na een succesvolle 
‘22 editie, is de datum voor één van de 
grootste onderwijshappenings 2023 
gekend. Hou 27/09 alvast vrij!

‘Een nieuwe editie  
vol inzichten, recent 
onderzoek en 
gebruikerservaringen. 
Veel leesplezier!’
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Leesbevordering &  
 Remediëren

 Compenseren

03 04

Blz 25
Meertaligheid en leesproblemen:  
Grijp kansen, vermijd valkuilen! Dr. Astrid 
Geudens en Dr. Kirsten Schraeyen 
(Thomas More) over de uitdagingen bij 
leren lezen voor meertalige kinderen.
 

Blz 30
Effectief leesonderwijs vormt de basis 
voor begrijpend lezen: Kees Vernooij 
over de nog af te leggen weg om van alle 
leerlingen goede lezers te maken. 

Blz 33
i-Learn, digitale leertrajecten als 
aanvulling op de traditionele manier 
van lesgeven: Didactisch experten 
Scarlet Coopman en Katrien Verbruggen 
over i-Learn en de meerwaarde van 
digitaal gepersonaliseerd leren.
 

Blz 37
Hoe kinderen verder helpen in hun 
spellingontwikkeling: Wat werkt het 
best? Spellingregels onvermoeid herhalen 
of woordbeelden versterken? 
 

Blz 39 
Veel mogelijk in nieuwe versie van 
BLOON: De bewezen effectiviteit van 
het visuele dictee in een eigentijdse 
vormgeving én met een uitbreiding naar 
woordenschat en vreemde talen.
 

Blz 42 
Effectief rekenonderwijs door 
duidelijke instructie: Inzichten in het 
rekenproces door orthopedagogen / 
onderzoekers Ruijssenaars-Elshoff.

Blz 45
Compenseren in het digitale onderwijs: 
Insluitende lezers kunnen niet opboksen 
tegen degelijke compenserende 
software die veel meer doet dan alleen 
maar voorlezen.
 

Blz 47
Het is geen wondermiddel, maar het 
maakt wel het verschil!: Kobe en mama 
Katrien over hun wedervaren met Alinea 
en Kurzweil. De reden waarom niet elke 
toets Frans of Engels een buis is.
 

Blz 50 
Haal alles uit onze programma’s
 

Blz 51
Colofon



Goed kunnen lezen, 
schrijven en rekenen is een 
basisvoorwaarde om in onze 
informatiesamenleving te 
functioneren. Helaas beheerst 
niet iedereen deze vaardigheden 
even goed. Het Vlaamse 
Ministerie van Onderwijs en 
Vorming wil de onderwijskwaliteit 
versterken door onder meer in te 
zetten op de basisvaardigheden 
taal en wiskunde. Want alleen 
dan kan elk kind optimaal zijn 
kansen benutten, ongeacht waar 
hij of zij woont, het inkomen van 
de ouders of de omstandigheden 
waarin het kind opgroeit. 

De programma’s van Lexima 
helpen onderwijsprofessionals 
bij het uitvoeren van hun 
allerbelangrijkste taak. Namelijk 
leerlingen zo goed mogelijk 
leren lezen, schrijven en rekenen 
zodat ze op hun eigen niveau 
zelfredzaam zijn. Ze sluiten 
aan bij de onderwijsbehoeften 
van leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 
Want niet elke leerling is even 
goed geholpen met de leerstof 
uit het schoolboek. Zij hebben 
baat bij een alternatief om tot 
optimaal leren te komen.

Aandacht 
voor de basis

Terwijl preventieve 
programma’s het ontstaan van 
achterstanden voorkomen, 
zorgen remediërende 
ervoor dat leerlingen terug 
aansluiting vinden bij het 
tempo en het niveau van de 
klas. Met compenserende 
hulpmiddelen ondervangen 
we de belemmeringen van 
hardnekkige leerproblemen. 
Via leesbevordering vergroten 
wij de leesvaardigheid en de 
woordenschat van leerlingen. 

Lexima-programma’s zijn 
methode-onafhankelijk en dus 
makkelijk naast elke lesmethode 
te gebruiken. Naast adaptief 
zijn ze ook afgestemd op de 
specifieke ontwikkeling van de 
gebruiker. Door extra en gericht te 

oefenen krijgen ook leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben 
de basisvaardigheden op orde. 
Hierdoor kunnen zij ook andere 
schoolvakken beter volgen. 
Leerkansen creëren voor iedereen, 
daar gaat het tenslotte om.

In deze 2de Vlaamse editie van het 
Lexima magazine, overigens in 
een nieuw jasje, delen wij nieuws, 
gebruikerservaringen en spreken 
we over het weten schappelijk 
kader dat de effectiviteit van onze 
programma’s ondersteunt en 
aantoont. 

Veel leesplezier,
Team Lexima België
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Preventie, 
als brede basiszorg of verhoogde zorg

3de kleuterklas en 1ste leerjaar 
Preventieve software ondersteunt leerlingen die 
risico lopen op het ontwikkelen van een lees- en/of 
spellingprobleem. Vroeg starten met het aanbieden 
van letters en woorden is belangrijk, zeker bij 
leerlingen die opgroeien in een taalarme omgeving.

•  Bouw! (www.lexima.be/bouw) richt zich op het 
fonemisch bewustzijn, teken-klankkoppeling en het 
technisch lezen op woordniveau. 

Beter lezen en 
spellen met de 
 doorgaande leerlijn

Passend onderwijs bieden voor elke leerling is best een uitdaging. Vooral 
bij kinderen die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. Daar willen 
wij bij helpen. Met de programma’s van Lexima geef je leerlingen de juiste 
ondersteuning. 

Lexima hanteert de doorgaande leerlijn: een soort rode draad om 
leerlingen met educatieve programma’s in hun leren lezen, schrijven en 
rekenen te ondersteunen. Deze leerlijn bestaat uit vier pijlers: preventie, 
remediëren, compenseren en leesbevordering. De ondersteunende 
programma’s kunnen worden ingezet vanaf het kleuteronderwijs. Ons doel? 
Laaggeletterdheid bestrijden, kansengelijkheid bevorderen en daarmee 
leerkansen creëren voor iedereen. 

Remediëren, 
verhoogde zorg

2de leerjaar tot en met 6de leerjaar, secundair 
onderwijs 
Remediëren zorgt ervoor dat leerlingen die een 
achterstand hebben opnieuw aansluiting vinden bij 
het niveau van de klas. Een effectieve aanpak sluit 
aan bij de problematiek van de leerling en laat hem 
of haar op een gestructureerde manier oefenen.

•  BLOON (www.lexima.be/bloon) helpt leerlingen 
om hun spelvaardigheid en woordenschat te 
verbeteren, maar BLOON kan ook breder bij het 
instuderen van vreemde talen aangewend worden.

•  Lezergame (www.lexima.be/lezergame) laat 
leerlingen op een speelse manier zelfstandig 
oefenen met het lezen van letters en woorden. 

•  Rekenheld (www.lexima.be/rekenheld) 
helpt leerlingen bij de automatisatie van 
basisvaardigheden voor rekenen. Dit programma 
lanceren we in de eerste maanden van 2023.

‘De doorgaande leerlijn 
bestaat uit 4 pijlers: 
preventie, remediëren, 
compenseren en 
leesbevordering’



Compenseren, 
als verhoogde zorg of uitbreiding van zorg

vanaf 3de leerjaar, secundair onderwijs en op de 
werkvloer
Compenserende software helpt leerlingen, 
studenten en volwassenen, die ondersteuning 
kunnen gebruiken bij lezen, spelling en studeren. 
Een compenserend hulpmiddel is meer dan alleen 
voorleessoftware en biedt meer mogelijkheden 
dan insluitende lezers. Leerlingen met dyslexie of 
een taalontwikkelingsstoornis kunnen dankzij deze 
programma’s zelfredzaam omgaan met teksten op 
hun eigen cognitieve niveau. 

•  Alinea Online (www.lexima.be/alinea-online) 
•  Alinea Suite (www.lexima.be/alinea) 
•  Kurzweil (www.lexima.be/kurzweil) 

Leesbevordering, 
voor de brede basiszorg

2de kleuterklas tot en met 6de leerjaar, eerste graad 
secundair onderwijs 
Leesbevordering draagt bij aan het maken van 
leeskilometers en het vergroten van de leesmotivatie 
en de leesvaardigheid van leerlingen met en zonder 
ondersteuningsbehoefte. 

•  Boekies (www.lexima.be/boekies) vergroot het 
leesplezier, en draagt met tal van ondersteunende 
functies bij aan een succesvolle leeservaring. 

Zo passen ook alle programma’s binnen de 
verschillende zorgniveau’s van het zorgcontinuüm, 
van brede basiszorg tot uitbreiding van zorg. Als 
leerkracht wil je natuurlijk het liefst effectieve 
interventies inzetten voor je leerlingen. Hieronder 
een aantal tips waar je op kunt letten: 

•  Breng eerst goed in kaart wat de ondersteunings-
behoefte is en leg het beoogde doel vast.

•  Hanteer interventies die gebaseerd zijn op 
bewezen effectieve elementen of theorieën, zoals 
bijv. een systematische aanpak, directe instructie 
en feedback.

•  Ga na of er onderzoek werd gedaan naar de 
betreffende interventie. Een degelijk onderzoek 
bevat een vergelijking tussen een interventie- en 
controlegroep zodat effecten duidelijk aangetoond 
kunnen worden.

•  Een effectieve inzet krijg je voor elkaar door kennis 
te hebben over de interventie, een plan van aanpak 
afgestemd op de leerlingbehoefte en afstemming 
tussen de betrokken partijen.

•  Geen enkele interventie is effectief als de aangegev-
en oefenfrequentie niet gerespecteerd wordt. 

Preventie Remediëren Compenseren

Leesbevordering
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We leggen je graag een paar 
doordenkertjes voor:
•  Heeft jouw school het helder voor 

ogen hoe passend onderwijs 
best aangepakt wordt? 

•  Hebben jullie alle pijlers uit de 
doorgaande leerlijn (zie ook pg 
5-6) afgedekt? 

•  Is de ondersteuning correct 
geïmplementeerd binnen jouw 
school? 

•  Waar valt nog winst te behalen 
of kan dit efficiënter? 

De Lexima-programma’s 
ondersteunen niet alleen op 
effectieve wijze de leerlingen 
in hun leerproces, maar zorgen 
bij een goede inzet ook voor 
een verminderde planlast voor 
de leerkrachten. Leerlingen 
kunnen meestal zelfstandig aan 
de slag en een goede opvolging 
is verzekerd via de rapportage 
binnen de programma’s.

Kennismaken doe je zo! 
Benieuwd wat wij vanuit Lexima 
voor jullie school kunnen 

De deelnemers waarderen de 
dag vol nieuwe inzichten in een 
informele setting (met hapje, 
drankje en netwerkmoment) met 
gemiddeld een 4,4 op 5. Doe 
je graag even impressies op 
van de voorbije sessies waarbij 
we o.a. prof. Pol Ghesquière & 
prof. Aryan van der Leij te gast 
hadden, ga dan even naar  
www.lexima.be/impressies. 

Inspiratie 
heb je nooit 
teveel
Idealiter bied je als school passend 
onderwijs aan alle leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte, van de kleuters 
tot de hoogste leerjaren. Voor scholen 
is dit, zeker op vlak van lezen en spellen, 
geen eenvoudige opdracht. 

betekenen? Een gratis online 
kennis makingswebinar (van +/- 
20 min., check www.lexima.be/
kms) biedt een eerste inkijk in wat 
een programma kan betekenen 
voor jou en voor je leerlingen. 

Doe je graag inspiratie 
op in een iets bredere 
context? 
Dan zijn onze gratis 
inspiratiesessies het ideale 
platform. De lezingen van de 
gastsprekers, wetenschappers 
en ervarings deskundigen zijn 
een bron van inspiratie voor 
de educatieve uitdagingen 
waar je als school team mee 
geconfronteerd wordt. De 
sessies met thema’s als ‘spelling 
in de spotlights’, ‘leesbevordering 
stimuleren’, ‘het plastische 
jonge brein’, ‘hoe preventief 
leesproblemen aanpakken’ en 
‘compenserende hulpmiddelen 
bij hardnekkige leerproblemen’, 
worden op regelmatige 
tijdstippen en op verschillende 
locaties georganiseerd. 

Check de volgende 
data en locaties via 
de QR-code en schrijf 
je snel in! 



ZOCO-of directiedagen, lezingen en 
inspirerende sessies
Lexima verzorgt gratis verschillende inspiratievolle 
lezingen ter invulling van een bijeenkomst 
van directieleden of zorgcoördinatoren op 
scholengroepniveau.

THEMA 1 – preventie van leesproblemen
Een eerste vernieuwende invalshoek is de preventie 
van leesproblemen. Hoewel rond lezen al heel 
veel gebeurt op en rond de school, is het luikje 
preventie eerder ongekend. Voor veel scholen en 
hun leerlingen is hier dan ook erg veel winst te 
behalen. De focus tijdens deze lezing ligt op de 
wetenschappelijke onderzoeken rond het belang 
en de effectiviteit van een preventieve aanpak van 
leesproblemen. Aanvullend kom je te weten hoe 
Bouw! hier een belangrijk hulpmiddel in is. Voor 
scholen die n.a.v. de Koalatesten zoekende zijn m.b.t. 
de vormgeving van een taalintegratietraject, kan 
deze sessie zeker inspireren om dit met behulp van 
preventieve ondersteuning in te vullen.

Bevlogen 
bijscholingen

THEMA 2 – compenseren bij hardnekkige 
leerproblemen
Is de preventieve pijler in jouw scholengroep reeds 
uitgebouwd, maar wens je meer inzicht over hoe je 
compenserende hulpmiddelen nog beter kan inzetten 
voor leerlingen met hardnekkige leerproblemen? 
Tijdens de lezing rond compenserende hulpmiddelen 
gaan we dieper in waarom een tijdige inzet zo 
belangrijk is en welke leerlingen hierdoor leerwinst 
boeken. Compenserende hulpmiddelen kunnen 
makkelijk breder ingezet worden, zodat niet alleen 
leerlingen met dyslexie er baat bij hebben. Deze 
lezing biedt concrete handvatten om aan de slag te 
gaan in jouw school. 

THEMA 3 – kennismaken met het aanbod 
van Lexima
Wil je als scholengroep kennismaken met het 
aanbod van Lexima? Vraag dan een lezing aan 
waarin we de visie van Lexima voorstellen. Aan 
de hand van de 4 pijlers ‘preventie, remediëren, 
compenseren en leesbevordering’ overlopen we 
onze verschillende ondersteunende programma’s, 
hun doel, effectiviteit en hoe ze in elke school binnen 
het zorgcontinuüm kunnen ingepast worden. 

Pedagogische studiedagen
Ben je als directeur of als zorgcoördinator met onze 
aanpak bekend, maar kan jouw schoolteam extra 
ondersteuning gebruiken in het passend helpen van 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte? 
Wij bieden deze lezingen (thema’s 1, 2 en 3) ook aan 
ter invulling van pedagogische studiedagen. Plan 
je een pedagogische studiedag en nodig je Lexima 
graag uit? Vraag dan vrijlblijvend je offerte aan via 
een mailtje naar relaties@lexima.be. 

Nascholing op maat
Werk je al met één of meerdere van onze programma’s 
en wens je een training op maat voor jouw team? Dat 
kan, want naast een vast aanbod aan terugkerende 
trainingen, bestaat de mogelijkheid om voor een 
team van maximum 12 deelnemers een nascholing 
online of op (eigen) locatie aan te vragen. 

Alle info lees je na op www.lexima.be/bijscholing. 
Heb je al een datum en een thema in gedachten? 
Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar 
consulenten@lexima.be. 



Algemeen | 9

Het kennisfestival Lees & tel mee, de 
nieuwe format van het jaarlijkse Nationale 
Dyslexie Congres, vond voor de eerste keer 
plaats op 13 oktober 2022. De bruisende 
festivalsfeer van het live event werd meer 
dan gesmaakt door de ruim 500 bezoekers 
uit het onderwijsveld, maar ook het 
online kennisplatform met lezingen van 
Nederlandse en Vlaamse experts kon een 
maand lang op heel wat interesse rekenen. 

Ook in 2023 biedt het kennisfestival jou inspirerende 
kennissessies, vernieuwende ideeën, ruimte voor 
ontmoetingen met collega’s uit het werkveld, 
entertainment en lekker eten en drinken! Plan 
woensdag 27 september alvast in je agenda in. Je 
ticket boek je tot eind maart met 20% super early 
bird korting! 

Lees & tel mee
kennisfestival
woensdag 27 
september ‘23

Super Early Bird korting
Lees & tel mee 2023 vindt plaats op woensdag 
27 september. Ben jij er ook bij? 

Scan de QR-code en 
reserveer jouw Super Early 
Bird ticket met 20% korting. 
 

Let op: deze aanbieding is geldig  
tot 31 maart 2023. 

Scan de QR-code en bekijk de 
aftermovie van 2022! 



Sinds schooljaar 2021-2022 
zijn Vlaamse scholen verplicht 
om aan het begin van de derde 
kleuterklas de Koalatest af te 
nemen. Dit met het doel om 
eventuele taalachterstand bij 
kleuters vast te stellen voor 
de overstap naar het eerste 
leerjaar. De Koalatest, ontwikkeld 
door het Centrum voor Taal en 
Onderwijs van de KU Leuven, 
deelt de leerlingen naargelang 
hun resultaat in een kleurenzone 
in. Voldoende taalvaardige 
kleuters krijgen groen. Kleuters 
in de oranje zone hebben extra 
ondersteuning nodig. Bij een rode 
kleur is intensieve begeleiding van 
de kleuter vereist. 

Met dit kant en klaar 
toetsinstrument wil Vlaams 
minister van Onderwijs Ben 
Weyts taalachterstanden 
vroegtijdig vaststellen en er zo 
voor zorgen dat kleuters de 
gepaste ondersteuning krijgen 
om te voorkomen dat kinderen 
hun hele schoolcarrière achterop 
hinken. Professor Kris Van den 
Branden (KUL, 2021) hoopt 

Wat na KOALA?

De nieuwe Koalatest blijkt een hele opgave en meteen 
ook een uitdaging van formaat, want wat doe je met 
leerlingen die onvoldoende vaardig zijn in de onderwijstaal, 
het Nederlands? Een taalintegratietraject opzetten 
doe je niet in 1, 2, 3. Gelukkig biedt de Praktijkgids voor 
taalondersteuning goede handvatten en biedt het 
digitale leesinterventieprogramma Bouw! antwoord op de 
praktische invulling.

Hoe je aan de slag kan met  
leerlingen in de oranje en de rode zone.

DOOR STEFANIE KEIRSE
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dat de toets vooral kansen 
biedt, maar maakt hierbij een 
belangrijke kanttekening: “Of 
KOALA een positief effect zal 
hebben op de taalvaardigheid van 
de kleuters, zal in de eerste plaats 
afhangen van het gebruik van het 
instrument en de opvolging van 
de toetsresultaten, eerder dan 
van het instrument zelf.”. 

De afname van de Koalatest 
veronderstelt veel extra 
werk voor een school, maar 
de resultaten bieden, in 
combinatie met klasobservaties, 
een duidelijk inzicht in het 
taalniveau van het Nederlands, 
de onderwijstaal. Tijdens 
deze klasobservaties kunnen 
leerkrachten een aantal signalen 
opvangen die wijzen op een 
grotere kans op leesproblemen 
in de lagere school. Uit 
wetenschappelijk onderzoek 
weten we dat o.a. het niet snel 
kunnen benoemen van kleuren, 
moeilijk aparte klanken in 
woorden horen of dyslexie in 
de familie risicofactoren zijn. 
Op de website Fit-voor-Lezen 
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interesse

letterkennistaalbewustzijn gehoor, zicht, geheugen

fonemisch bewustzijnmondelinge taal kansen

snel benoemen

familiale aanleg

begrip van geschreven taal



‘Willen we 
elk kind een 
gelijke kans 
bieden in het 1ste 
leerjaar, dan is 
de Koalatest de 
start en niet het 
eindpunt ’

(www.fit-voor-lezen.thomasmore.
be), die kadert in het project 
‘Valpreventie voor risicolezers: 
het risico op leesproblemen zien 
en opvangen’, staat een checklist 
met 10 signalen voor latere 
leesproblemen. Deze checklist 
kan zeker een hulpmiddel zijn bij 
klasobservaties om vroegtijdig 
risicolezers te signaleren. Het 
artikel “Herken kleuters met 
risico op latere leesproblemen” 
uit Tijdschrift Taal (2019, 
jaargang 10, nr.15, auterus Noe-
Leysen-Simons-Kerckhove) geeft 
nog meer informatie over de 
verschillende signalen. 

Waarom is die preventieve 
aanpak nu zo belangrijk? Uit 
verschillende onderzoeken 
blijkt dat het effectiever is om 
leesproblemen te voorkomen dan 
om bestaande leesproblemen 
te remediëren of te behandelen 
(o.a. Torgesen, 1998; Lyon, 1998; 
Ozernov-Palchik & Gaab, 2016). 
De kloof die ontstaat tussen de 
leesvaardigheid van het kind en 
dat van de klasgenoten is na één 
of meer jaar veel groter dan aan 
de start van de leesontwikkeling, 
wat het nog moeilijker maakt 
om te remediëren (Ferrer e.a., 
2015; Smits & Braams, 2006). 
Wanneer de risicolezers reeds 
vanaf de kleuterschool een 
preventieve aanpak krijgen, 
voorkomt men bovendien dat 
kinderen van bij de start van 
hun leesontwikkeling frustraties 
en weinig leesplezier ervaren. 
Dergelijk negatieve spiraal 
kan namelijk ook een impact 
hebben op het opleidingsniveau 
en de beroepsperspectieven 
(Mammarella e.a., 2016).
Willen we elk kind een gelijke 
kans bieden in het eerste 

leerjaar, dan is de afname van 
de Koalatest de start en niet 
het eindpunt. Leerlingen met 
een zwakke score volgen op 
school een taalintegratietraject 
van minstens 1 schooljaar. 
Voor de organisatie van 
taalintegratietrajecten kun je als 
school extra zorguren ontvangen. 
Sinds het schooljaar '21-'22 kan 
het taalintegratietraject ook een 
toelatingsvoorwaarde zijn voor 
het gewoon lager onderwijs.

Zo’n taalintegratietraject 
opstellen is geen eenvoudige 
opdracht voor een school. De 
Universiteit van Antwerpen, in 
samenwerking met Odisee en 
Thomas More, publiceerden 
naar aanleiding van de door 
het ministerie geïnitieerde 
onderzoeksopdracht, een 
Praktijkgids voor taalonder-
steuning. Deze biedt bouwstenen 
voor effectieve taaltrajecten. 
Een taalintegratietraject moet 
leerlingen met nood aan 
taalsteun duurzame, intentionele 
en intensieve taalleerkansen 
bieden in de onderwijstaal.  

Ontdek ons webbased programma Bouw! 
Met Bouw! (www.lexima.be/bouw) ga je vanaf 
midden derde kleuterklas aan de slag met een 
bewezen effectief leesinterventie programma. 
Leerlingen kunnen ook thuis oefenen, waardoor 
de ouderbetrok kenheid vergroot kan worden. 
Samen met een tutor, die geen onderwijs-
professional hoeft te zijn, gaat de leerling tijdens 
de 1-op-1 begeleiding op een gestructureerde 
manier aan de slag met het leren van letters, het 
fonemisch bewustzijn en het technisch lezen 
op woordniveau. De instructie en feedback 
van de tutor werkt motiverend. Een instaptoets 

en tussentijdse toetsen zorgen ervoor dat de 
leerlingen steeds op hun eigen niveau werken. Als 
leerkracht volg je de vorderingen van elke leerling 
makkelijk op via het uitgebreide dashboard. 
Zowel in de praktijkgids voor taalondersteuning 
als in de campagne Fit-voor-Lezen komen de 
aandachtspunten, zoals het individueel oefenen, 
een gestructureerd aanbod aanbieden, inzetten 
op letterkennis en fonologisch bewustzijn enz., 
aan bod. Bouw! helpt leerkrachten en scholen om 
een duurzaam integratietraject op te zetten en is 
hierin een welkome ondersteuning naast de vele 
inspanningen van de leerkrachten in de klas! 

Als school nog op zoek naar een manier om preventief te werken en het 
taalintegratietraject vorm te geven?
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Afbeelding uit de Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Deze trajecten vragen bijgevolg 
een visie op lange termijn, zijn 
niet vrijblijvend of toevallig en 
worden frequent aangeboden 
aan de leerlingen. 

Verwacht van deze praktijkgids 
geen kant-en-klare lessen, 
maar wel duidelijke handvatten 
om een taalintegratietraject te 
ontwerpen. De 6 bouwstenen 
waaruit deze handvatten bestaan 
vormen samen het fundament 
voor een sterk taaltraject. 

•  Bouwsteen 1: tips voor de 
organisatie van het traject

•  Bouwsteen 2: verdieping rond 
de opbouw van het traject

•  Bouwstenen 3 en 4: de 

belangrijkste mondelinge en 
schriftelijke taaldoelen 

•  Bouwsteen 5: begeleiding bij 
de kwaliteit van de instructie

•  Bouwsteen 6: leerlingen 
monitoren en beschikbare 
ondersteuning voor de 
leerkracht

Met deze handige praktijkgids 
kunnen leerkrachten en scholen 
concreet aan de slag om hun 
taalintegratietraject vorm te 
geven!

Kleuterleerkrachten vervullen 
een cruciale rol bij het 
vroegtijdig signaleren van 
latere leesproblemen en de 
ontwikkeling van voorbereidende 

leesvaardigheden. Door een 
preventieve aanpak in de 
derde kleuterklas krijgen de 
risicoleerlingen een voorsprong. 
Onderzoek bevestigt dat een 
aangehouden interventie een 
langdurig beklijvend effect heeft, 
zelfs tot in het zesde leerjaar 
(Regtvoort, Zijlstra & van der 
Leij, 2013). Meer investeren in 
een preventieve aanpak, zal 
de nood aan en frequentie van 
remediëren verminderen. Als dat 
geen mooie doelstelling is voor 
het onderwijs. 
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Wat zijn de effecten van 
Bouw! in de praktijk?
DOOR ROSALIN VAN DER HOEVEN

De effectiviteit van Bouw! is in meerdere onderzoeken aangetoond. In 
deze onderzoeken werd Bouw! onderzocht onder ideale omstandigheden 
en ingezet volgens alle bekende adviezen. In de onderwijspraktijk lukt het 
niet altijd om deze adviezen te volgen. Daarom onderzocht Fae van der 
Weijden Bouw! onder ‘natuurlijke omstandigheden’ met als hoofdvraag 
‘Wat zijn de effecten van Bouw! in de praktijk?’. 

Om de effectiviteit van Bouw! in de praktijk in kaart te brengen 
onderzocht Fae van der Weijden 396 leerlingen van scholen van SWV 
de Hoeksche Waard en SWV de Eem. Voor dit onderzoek werden alleen 
leerlingen geselecteerd die met Bouw! hebben gewerkt vanaf midden 3de 
kleuterklas tot minimaal midden 1ste leerjaar. De leerlingen zijn gevolgd 
tot het afronden van Bouw!, waarbij tussentijds meerdere metingen zijn 
gedaan om het effect van Bouw! in kaart te brengen. 
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Frequentie

Voortgang  
in Bouw!

Letterkennis

Toename in: 

Fonologisch bewustzijn

Sessieduur

Oefenweken

.51*

.35*

.15*

.23*

.44*

Effecten van oefentijd: 3de kleuter

Letterkennis en fonologisch 
bewustzijn 
We zien dat hoe meer voortgang 
leerlingen in Bouw! maakten 
in de 3de kleuterklas (dat is 
hoe meer nieuwe lessen ze in 
Bouw! afrondden), hoe meer ze 
vooruitgingen in letterkennis en 
fonologisch bewustzijn tussen 
het midden en het eind van de 
3de kleuterklas. Zoals je in de 
figuur ‘Effecten van oefentijd – 
3de kleuter’ ziet, is het effect op 
letterkennis daarbij groter dan op 
fonologisch bewustzijn. 

Om een goede voortgang in 
Bouw! te bereiken is het belangrijk 
om een hoge oefentijd te behalen. 
Oefentijd is opgebouwd uit drie 
componenten: aantal oefen-
weken, de oefen frequentie 
(aantal sessies per week) en 
de sessieduur (aantal minuten 
per sessie). In het diagram kun 
je zien met welke effectgrootte 
deze componenten de voortgang 
in Bouw! beïnvloeden. In de 
3de kleuterklas hebben de 
oefenfrequentie en het aantal 
oefenweken een  gemiddeld 
effect. Hoeveel    minu ten een 
sessie duurt had een klein effect. 
Het is bij deze groep dus het 
belangrijkst dat je regelmatig 
oefent (3 à 4x per week) en 
je de schoolweken zo goed 
mogelijk benut. Dit kan door na de 
vakanties snel weer op te starten 
met Bouw! en door vroeg te 

starten, bijvoorbeeld gelijk na de 
krokusvakantie of  misschien zelfs 
na de  kerstvakantie. 
 
Leesnauwkeurigheid en 
woordleessnelheid 
In de periode van begin 
1ste leerjaar tot midden 2de 
leerjaar zijn de effecten 
op leesnauwkeurigheid en 
woordleessnelheid onderzocht. 
In de figuur ‘Effecten van 
oefentijd – M2-M3’ op blz 16 
kunnen we de effecten van het 
oefenen in het 1ste leerjaar én ook 

nog van de 3de kleuterklas zien. 
Hier zien we dat leerlingen die 
meer oefenden in het 3de kleuter, 
niet alleen meer vooruitgingen 
in letterkennis en fonologisch 
bewustzijn tussen het midden 
en einde van dat jaar, maar ook 
accurater woorden lazen begin 
1ste leerjaar. Daarnaast zien we 
dat leerlingen die in de eerste 
helft van het 1ste leerjaar meer 
oefenden met Bouw!, midden 
dat jaar sneller woorden konden 
lezen, gemeten met de DMT1. 
 

1 DMT of Drie-Minuten-Toets. Dat is een test van 3 minuten waarin een leerling zo snel en foutloos mogelijk losse woordjes hardop leest. Deze toetsen vinden plaats 
vanaf de tweede helft eerste leerjaar, wanneer het kind voor het eerst leert lezen.

Tips voor de inzet op school? 

•  Hoe meer je oefent in Bouw! met een leerling, hoe beter de 
leesresultaten zijn.

•  In het 3de kleuter zijn vooral de oefenfrequentie en het aantal 
weken dat geoefend wordt belangrijk. Begin dus op tijd met 
oefenen (na de krokusvakantie) en oefen regelmatig. Je kunt 
hierbij de voorgeschreven 3-4x per week aanhouden, maar hoe 
meer, hoe beter. 

•  Leerlingen met dyslexie in de familie gaan langzamer door 
Bouw! heen en hebben dus meer oefening nodig. 

•  Niet de oefentijd, maar de voortgang in Bouw! (dat is het aantal 
nieuwe lessen dat een leerling afrondt), is de belangrijkste 
voorspeller van de leesuitkomsten. Monitor dus niet alleen 
de oefenfrequentie, maar ook de voortgang. Verhoog indien 
nodig de oefentijd als leerlingen onvoldoende vorderen. Je kunt 
dit monitoren door het tempo in Lexipoort te volgen. Je kunt 
een richtlijn aanhouden van 6 lessen per week of 24 lessen 
per maand. Dit tempo is nodig op het programma midden 2de 
leerjaar te kunnen afronden.

•  Blijf zwakke lezers ondersteunen bij het leren lezen. Met sterke 
lezers (A- of B-score op de DMT1 midden 1ste leerjaar) kun je 
eventueel stoppen met Bouw!.



Zowel het oefenen in de 3de 
kleuterklas, als het oefenen in 
de eerste maanden van het 1ste 
leerjaar hebben dus een effect 
op de leesresultaten. 

Op de scholen die meededen 
aan dit onderzoek, stopte een 
deel van de leerlingen midden 1ste 
leerjaar met Bouw!. Dit waren de 
betere lezers. Met de zwakkere 
lezers gingen scholen door. 
Bij deze laatste groep is ook 
gekeken naar het effect van de 
oefenperiode in de tweede helft 
van het 1ste leerjaar. De resultaten 
voor deze groep kunnen we 
zien in de figuur ‘Effecten van 
oefentijd M3-M4’. Je ziet daar 
dat het oefenen in Bouw! in 
de tweede helft van het 1ste 
leerjaar geen extra effect meer 
had op leesnauwkeurigheid en 
woordleessnelheid. Dit betekent 
dat het werken met Bouw! in 
deze periode geen extra impuls 
meer heeft gegeven aan de 
leesontwikkeling. Mogelijk 
heeft het feit dat de leerlingen 
doorgingen met Bouw!, er wel 
voor gezorgd dat ze niet gingen 
achterlopen (een onderhoudend 
effect). Er zijn een aantal 
verklaringen te bedenken 
waarom er geen extra effect 
was van de oefenperiode in de 
tweede helft van het 1ste leerjaar; 
•  Leerlingen die doorgaan met 

wel stoppen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat dit in de praktijk vaak 
al gebeurt en dat het risico op 
terugval voor deze leerlingen 
klein is. Slechts 1 van de 78 
leerlingen met A- of B-score 
(DMT M3) die stopten met Bouw! 
voor de afronding, zakte naar 
een D- of E-score in de periode 
E3-M5. 
 
Resultaten op basis van het deel 
van de steekproef dat doorging 
met Bouw na midden 1ste leerjaar.
 
Andere factoren: 
startniveau en dyslexie in 
de familie
Niet alleen de oefentijd is 
van invloed op de voortgang 
in Bouw! en daarmee op de 
leesvaardigheden, maar ook het 
startniveau en dyslexie in de 
familie. 

Met het startniveau van de leerling 
worden de vaardigheden van 
een leerling bedoeld, voordat 
de leerlingen begonnen is met 
Bouw!, dus fonologisch bewustzijn 
en letterkennis midden 3de 
kleuter. Een hoger startniveau 
zorgt ervoor dat een leerling 
vlotter door Bouw! gaat in de 
3de kleuterklas en daarmee 
hogere leesuitkomsten behaalt. 
Met dyslexie in de familie wordt 
bedoeld dat één van de ouders 

Bouw! na midden 1ste leerjaar 
zijn de zwakkere lezers en het 
is moeilijker om bij hen effecten 
te bereiken na midden 1ste 
leerjaar. 

•  In dit onderzoek oefenden 
de leerlingen in de tweede 
helft van 1ste leerjaar in blok 5 
tot 9, waar ze letters (bijv. ei, 
au, eu) en veelvoorkomende 
lettercombinaties (bijv. 
sch, nk, ooi, uw) leerden en 
oefenden met het lezen van 
eenlettergrepige woorden met 
begin- en eindclusters (kraai, 
speel, verf, mist). Er is veel 
overlap met de instructie in 
de klas, hierdoor vervalt het 
preventieve element van Bouw!. 

•  Mogelijk zou het preventieve 
karakter van Bouw! behouden 
blijven, als er meer voortgang 
in Bouw! wordt gemaakt, zodat 
de instructie in Bouw! voor blijft 
lopen op de instructie in de 
klas. Mogelijk is er dan wel een 
extra effect in de tweede helft 
van 1ste leerjaar. 

Het is daarom te vroeg om te 
concluderen dat je na midden 
1ste leerjaar kunt stoppen met 
Bouw!. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat zwakke lezers blijvend 
ondersteuning nodig hebben 
bij het leren lezen. Mogelijk 
kunnen goede lezers, de groep 
met een A- of (hoge) B-score, 

Effecten van oefentijd: M2-M3

FON
fonologisch bewustzijn

LK
letterkennis

LA 
woordleesnauwkeurigheid

DMT
woordleessnelheid 

Voortgang
het aantal nieuwe lessen 
voltooid in Bouw!

Oefentijd
het aantal uur geoefend in 
Bouw!

3de kleuter 
M2 E2

1ste leerjaar
B3 M3



FAE VAN DER WEIJDEN
Doctorandus - Universiteit 
van Amsterdam

Na de Pedagogische 
Academie voor het 
basisonderwijs heeft Fae 
van der Weijden de master 
Onderwijswetenschappen 
afgerond en anderhalf jaar 
gewerkt als orthopedagoog 
op een middelbare school 
in Den Haag. Nu werkt ze 
als promovenda aan de 
universiteit van Amsterdam 
en doet ze onderzoek 
naar het de preventie 
van leesproblemen met 
het computerprogramma 
Bouw!. Dit onderzoek voert 
ze uit onder leiding van dr. 
Madelon van de Boer, dr. 
Haytske Zijlstra en prof. 
dr. Peter de Jong en wordt 
dit schooljaar afgerond. 
Het onderzoek werd 
gefinancierd door NRO.
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dagelijkse klaspraktijk. In eerder 
onderzoek met controlegroep 
bleek Bouw! wel effectiever 
dan de dagelijkse klaspraktijk, 
maar in die onderzoeken werd 
de implementatie gestuurd 
door onderzoekers. Of dit ook 
het geval is als scholen zelf 
Bouw! implementeren, wordt 
op dit moment onderzocht. Dit 
onderzoek laat zien dat het vooral 
belangrijk is om een hoge en 
regelmatige oefenfrequentie te 
behalen en veel nieuwe lessen 
in Bouw! af te ronden. Dat zien 
we terug in de letterkennis en 
het fonologisch bewustzijn 
eind 3de kleuter én bij de 
leesnauwkeurigheid begin 1ste 
leerjaar. Ook in de eerste helft 
van het 1ste leerjaar zien we een 
positief effect van de voortgang in 
Bouw! op de woordleessnelheid 
(DMT). Na het midden van het 
1ste leerjaar is er geen effect 
gevonden van de voortgang in 
Bouw! en daardoor is voorlopig 
nog niet met zekerheid vast te 
stellen dat het oefenen met Bouw! 
ook leidt tot een versnelling van 
de leesontwikkeling na midden 1ste 
leerjaar. Zwakke lezers hebben na 
midden 1ste leerjaar wel blijvend 
ondersteuning nodig bij het leren 
lezen. 

heeft aangegeven zelf een 
dyslexieverklaring te hebben 
of vermoedt dat hij/zij dyslexie 
heeft. Bij dyslexie in de familie 
behalen de leerlingen iets lagere 
leesuitkomsten. Ook gaan ze 
minder snel door Bouw! heen. 
Daardoor behalen ze nog iets 
lagere leesuitkomsten. Dit laatste 
kunnen we ondervangen door 
de voortgang binnen Bouw! te 
monitoren en indien nodig deze 
leerlingen extra te laten oefenen. 
Oefentijd is dus belangrijk, maar 
het is beter om die ook af te 
stemmen op de voortgang in 
Bouw!. Is die voortgang te klein, 
dan moet er vaker geoefend 
worden.

Conclusie en 
aanbevelingen
In dit onderzoek naar Bouw! in 
de praktijk komt als belangrijkste 
conclusie naar voren dat 
het oefenen met Bouw! een 
extra impuls geeft aan de 
leesontwikkeling. Intensiever 
werken met Bouw! leidt tot een 
snellere leesontwikkeling, tot in 
ieder geval midden 1ste leerjaar. 
Omdat er in dit onderzoek geen 
controlegroep was (er waren 
geen kinderen die Bouw! niet 
kregen, maar wel nodig hadden), 
kunnen we nog niet concluderen 
dat Bouw!, als scholen het zelf 
implementeren, beter is dan de 

Meer lezen over Bouw!?  
Ga naar  

www.lexima.be/bouw

Effecten van oefentijd: M3-M4

3de kleuter 
M2 E2

1ste leerjaar
B3                             M3 E3     

2de leerjaar
M4

DMTDMT



Bouw! wordt in VBS De 
Mostheuvel succesvol 
ingezet vanaf het 
aanvankelijk lezen

Met een visie gericht op het 
leren en de persoonlijke groei 
van elke leerling, vindt Vrije 
Basisschool voor buitengewoon 
onderwijs De Mostheuvel 
in Bouw! al 3 jaar op rij een 
waardevol hulpmiddel om het 
lezen bij hun aanvankelijke en 
vastlopende lezertjes type 3 en 
9 te stimuleren. Hoe ze Bouw! 
inzetten en ervaren, lees je in 
het interview hieronder met Els 
Vanaken en Sharis Wellens.

DOOR SOFIA BOONE

Logopedistes Els en Sharis hebben, 
samen met het leerkrachtenteam, 
70 kinderen type 3 en type 9 onder 
hun vleugels. Dat zijn leerlingen 
met ernstige sociale, emotionele 
of gedragsproblemen, al dan niet 
in combinatie met ASS (autisme 
spectrumstoornis). Leesproblemen 
vormen vaak een onderdeel van de 
leerproblemen waar deze kinderen 
mee worstelen. Dat een kind leert 
spreken en lezen zijn vaardigheden 
waar ze in de Mostheuvel sterk op 
inzetten, want dit bepaalt de kwaliteit 
van het verdere leven. 
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Terwijl Els, met haar achtergrond als leerkracht, 
zich als intern begeleider vooral richt op didactische 
ondersteuning van leerkrachten en leerlingen, gaat 
Sharis één op één met de kinderen aan de slag. 
Voor Sharis betekende de komst van Bouw! 3 jaar 
geleden een echte ommezwaai. Waar ze voorheen 
veel tijd verloor in het selecteren en het klaarzetten 
van materialen voor het oefenen, heeft ze dankzij 
Bouw! heel wat tijdswinst kunnen boeken. Dat 
zorgde voor meer beschikbare therapietijd met de 
leerlingen. Met maar 1 voltijds logopediste voor 70 
kinderen, kan niet elk kind dat er nood aan heeft, bij 
Sharis langskomen. Bouw! biedt daar de oplossing 
door correct en regelmatig te oefenen met iemand 
die geen pedagogische of logopedische voorkennis 
heeft. De tijdswinst die Bouw! helpt realiseren, 
is voor hen van grote meerwaarde, geven Els en 
Sharis aan. Bovendien hanteren Els en Sharis de 
rapportage van Bouw! ook als indicator om de 
logotherapie verder uit te bouwen. De tijdregistratie 
en goed-fout indicatie geven waardevolle informatie 
die ze zelf nog aanvullen met de soort gemaakte fout. 

In de Mostheuvel wordt met Chromebooks en 
tablets gewerkt. Bouw! zet door z’n adaptiviteit 
steeds de correcte oefenles op maat van de leerling 
klaar. De kinderen zijn enthousiast en gemotiveerd. 
“Waar een leesmoment met een leesmama vroeger 
al eens op een ‘geen goesting’ durfde te stoten, zijn 
ze nu al bijna de klas uit voor het hun beurt is om in 
Bouw! te gaan oefenen”, vertelt Sharis. De tablet, de 
torens bouwen, de avatar, … zijn allemaal factoren 
die het erg aantrek kelijk maken. “Het zijn dan ook 

gewoon echt leuke oefeningen waar ze graag verder 
in gaan.”, aldus Sharis. De hemdjesoefening, waar 
de lezertjes 80% moeten behalen en waar herhaling 
de sleutel is, kan soms eens een zucht ontlokken. 
Niettemin een erg belangrijk onderdeel, zo oordeelt 
Els. De snelheidsfactor is voor de leerlingen van de 
Mostheuvel te stresserend en van ondergeschikt 
belang tegenover het juist kunnen lezen. Daarom 
kiezen ze ervoor de tijdsdruk niet te gebruiken. De 
meeste kinderen vinden de 1-op-1 aandacht tijdens 
die 3 keer 15 à 20 minuutjes oefenen echt fijn. “En 
dat is toch het allerbelangrijkste, dat ze willen blijven 
oefenen.”, vult Els aan. 

‘Sommige kinderen die een 
beetje vast zaten, lezen nu meer 
en vaker. We merken echt dat er 
vooruitgang komt’

Aanvankelijke lezers starten met Bouw! op het 
moment dat ze al voldoende letters kennen. Bouw! 
wordt op de Mostheuvel dan ook niet zozeer 
preventief maar wel remediërend ingezet, bij 
ongeveer 1 op de 3 leerlingen. Dat betekent dat de 
meeste beginnende lezertjes er rond Kerst mee 
kunnen starten. Lezers krijgen via Bouw! extra 
oefenkansen zonder dat daar een leerkracht of 
logopedist hoeft bij te zijn. Lezers die zich wat 

Els Vanaken, leerkracht en 
logopedist van opleiding, is als 
intern begeleider werkzaam 
in BuBao de Mostheuvel in 
Westmalle. De school behoort 
tot de CKSA scholengroep en 
biedt onderwijs aan een 70tal 
type 3 en type 9 leerlingen. Els 
haar taken kun je vergelijken met 
een zorgleerkracht en bestaan 
uit ontwikkelingsgericht werken 
en didactische ondersteuning 
leerkrachten en leerlingen.

Over Els 
Vanaken

Sharis is logopediste van 
opleiding en in die hoedanigheid 
al 5 jaar werkzaam op BuBao de 
Mostheuvel. 

Sharis staat in voor de 1-op-1 
logopedische begeleiding van 
de 70-tal type 3 en type 9 
leerlingen die deze basisschool 
buitengewoon onderwijs in 
Westmalle rijk is. Als enige voltijds 
logopediste staat Sharis voor een 
uitdagende taak.

Over Sharis 
Wellens



moeilijker ontwikkelen hebben er natuurlijk het 
meeste baat bij. 

De tutorrol wordt al 3 jaar ingevuld door stagiairs. 
Momenteel is de Mostheuvel aan z’n 6de Bouw!-
stagiaire toe. Bouw! wijst zodanig zichzelf uit, met 
de tutorinstructie op de linkerkant, dat eventuele 
terughoudendheid snel verdwijnt. De tutoren en 
de kinderen zijn er snel mee weg. De aanwas 
van stagiairs is wel wat minder dan vroeger. Els 
investeert graag tijd in stagiairs uit opleidingen zoals 
logopedie en orthopedagogie. Zij hebben vaak veel 
langere stageperiodes dan leerkrachten in opleiding. 
Voor hun type 3 en 9 kinderen is het ook beter dat 
er op dat vlak een beetje continuïteit geboden wordt. 
Dat is misschien wel de enige uitdaging op vandaag, 
het verzekeren van voldoende mankracht voor 
het invullen van de tutorrol. De leesmama’s zijn na 
corona duidelijk minder aanwezig op school en ook 
het buddysysteem (oudere leerlingen koppelen aan 
jongere) krijgen ze momenteel niet opnieuw opgezet. 

Hoewel, zo erkent Els, dat zeker een waardevolle 
invulling kan zijn voor het tutorgegeven. Naast het 
opvolgen van de stagiairs die de tutorrol invullen, 
houden Els en Sharis wel de vinger aan de pols door 
zelf de toetsmomenten af te nemen. 

Hoewel Bouw! vrij makkelijk ook thuis kan ingezet 
worden, is dat voor hun onderwijsomgeving 
minder het geval. Wat Els en Sharis wel doen, 
is de resultaten uit Bouw! meenemen naar een 
ouderoverleg. Wordt Bouw! vooral als extra 
oefenkans ingezet, dan wordt dit niet op individueel 
niveau overlopen. Is er uitval in het lezen, dan biedt 
de rapportage inzicht in waar het misloopt. 

Op de Mostheuvel was het nooit een kwestie van het 
team of de leerlingen warm te krijgen of te houden. 
Iedereen vindt de investering qua tijd en budget 
zeker de moeite waard. “De collega’s zijn gewoon 
dankbaar voor alle hulp die er komt. Het feit dat de 
kinderen het leuk vinden, zorgt ook voor de nodige 
motivatie bij het schoolteam zelf. “Bouw! is een echte 
aanrader”, besluit Els. “Je moet er gewoon tijd voor 
maken en het opnemen, maar moeilijk of tijdrovend is 
het zeker niet. Mochten we er 2 hebben, dan zetten 
we er met plezier 2 stagiaires op. Al zouden we er 
maar 3 kinderen mee verder helpen per schooljaar, 
we zouden het nog de moeite vinden.” 

‘De tijdswinst die we met Bouw! 
realiseren en het feit dat de 
kinderen het leuk vinden, maakt 
de investering qua tijd en budget 
zonder twijfel de moeite waard’
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De bovenschoolse aanpak van Lexima 
bestaat uit ondersteuning bij de 
programma-implementatie, project-
begeleiding en vormingen. Hiermee 
zorg je voor een hogere leeropbrengst 
en een inzet die voor langere tijd is 
gewaarborgd. Bovendien betalen 
deelnemende scholen een lagere prijs 
per leerling dan bij een individuele inzet 
via losse schoollicenties. Bovenschools 
werken kan al vanaf twee scholen.

Samen sterk & leren van elkaar!  
Voordelen van bovenschools werken:
•  De scherpste prijsstelling
•  Extra tijdsbesparing door een 

integratie op groepsniveau 
•  Ondersteuning bij implementatie en 

het gebruik

Wil jij laaggeletterdheid efficiënt 
aanpakken met scholen uit jouw 
scholengroep of samenwerkings-
verband? Contacteer  
relaties@lexima.be voor meer 
informatie.

Op pagina 8 in dit magazine lees je ook 
meer over de gratis lezingen die we 
verzorgen voor scholengroepen tijdens 
directiedagen of ZOCO-dagen. 

Laaggeletterdheid 
bestrijd je bovenschools 
nog efficiënter
Leesproblemen en laaggeletterdheid zijn obstakels waar elke school mee te 
maken heeft, hoe verschillend de scholen ook zijn. Steeds meer scholen werken 
dan ook samen op niveau van de scholengroep of scholengemeenschap 
om laaggeletterdheid te bestrijden en leesproblemen te voorkomen. Lexima 
begeleidt meer dan 300 bovenschoolse projecten in België en Nederland 
waarbij onze educatieve interventies geletterdheid bevorderen, want een 
samenwerking op groepsniveau biedt talrijke voordelen. 

Bouw!-pilootscholen aan het woord

Via een pilootproject kun je als school met een 
aankoopintentie het programma onder begeleiding gratis 
uitproberen voor een bepaalde periode. Zo konden heel wat 
pilootscholen voor Bouw! in 2022 rekenen op persoonlijke 
ondersteuning, training en een implementatieplan. Het hoge 
percentage van deelnemende scholen die 
achteraf vedergaan met het programma toont 
meteen de tevredenheid rond de aanpak en het 
programma. Lees of bekijk de getuigenissen van 
Bouw!-pilootscholen via deze QR-code.



Taalvaardig heden 
trainen met spel

Als leerkracht haal jij ongetwijfeld af en toe een gezelschapsspel boven 
als tussen doortje of als er wat tijd over is op het einde van de les, maar 
kun je spellen ook bewust inzetten om bepaalde vaardigheden zoals bijv. 
taalvaardigheden te trainen? In dit artikel gaat auteur Céline Goekint van 
VIVES SpellenLab hier dieper op in, want ja, in VIVES SpellenLab zijn ze er wel 
degelijk van overtuigd dat gezelschapsspellen een meerwaarde bieden om 
te leren.

Céline Goekint is werkzaam in Hogeschool VIVES 
waar ze als onderzoeker en praktijklector aan de 
slag gaat. Ze is coördinator van VIVES SpellenLab 
in Brugge waar ze oa. alle workshops rond ‘Taal 
en Spel’ verzorgt. Ze werkte voordien tien jaar in 
het lager onderwijs. Céline ontwikkelde samen 
met vier collega’s ook de webapp Fonemi om het 
klankbewustzijn bij kleuters te stimuleren. Voor die 
app maakte ze ook alle illustraties.

Elk spel is een taalspel…
Iedereen heeft wel ergens een gezelschapsspel in 
de kast liggen. Vaak zijn dit gekende zoals Monopoly, 
UNO, Scrabble of Rummikub. Twijfel je of dit de 
beste zijn om in een klas te hebben? Je oefent er 
misschien onverwacht toch meer taal mee dan je 
denkt.

Om taalvaardigheden te trainen met een 
gezelschapsspel zijn er namelijk verschillende 
mogelijkheden. We kunnen ofwel specifieke spellen 
uitkiezen waarmee we bewust vaardigheden 
trainen, of we kunnen ook het volledige spelproces 
gebruiken om in te zetten op taalstimulering.

Laat ons eerst eens focussen op het volledige 
proces van het spelen van een gezelschapsspel.

DOOR CÉLINE GOEKINT – VIVES SPELLENLAB

Een spel aanleren gaat altijd volgens dezelfde 
logische stappen:
1.  Iemand leest de spelregels. Dit is meestal de

spelbegeleider.
2.  Wie niet graag zelf spelregels leest, gaat

misschien online op zoek naar een filmpje over de
spelregels en bekijkt of beluistert de spelregels.

3.  De lezer legt het spel uit aan de medespelers.
Zij beluisteren de spelregels en proberen deze
te begrijpen. Vaak gebeuren er tegelijkertijd
handelingen (bv. kaarten uitdelen, iets tonen op
het spelbord) die het spel duidelijker maken.

4.  Wanneer iets van de spelregels niet duidelijk is,
zullen de spelers dit proberen te begrijpen door
vragen te stellen.

We kunnen hier al een eerste conclusie maken: om 
gezelschapsspellen -hoe eenvoudig ook- te spelen 
is taal nodig. Ook al kies je een spel uit waar weinig 
taal aan bod komt, toch heb je taal nodig om een 
spel te begrijpen of te spelen. Wanneer spelers de 
taal nog niet of moeilijk beheersen, wordt het spelen 
dus moeilijker en moet je heel bewust op zoek gaan 
naar bruikbare spellen.

We kunnen het natuurlijk ook omdraaien: Spelregels 
zijn het middel bij uitstek om het begrijpend lezen 
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te stimuleren. Leerlingen die zelf spelregels lezen 
en uitleggen aan elkaar zijn in de praktijk vaak een 
uitzondering. Toch kan deze werkvorm ingezet 
worden in de klas. Denk maar aan de leerlingen van 
een zesde leerjaar die gezelschapsspellen uitleggen 
en begeleiden in een kleuterklas. Of leerlingen 
in een eerste graad secundair die per twee 
spelregels samenvatten en daarna uitleggen aan 
medeleerlingen. Wanneer de leerkracht een goede 
selectie maakt op basis van de moeilijkheidsgraad 
van de spelregels, kan dit een motiverende opdracht 
zijn om het begrijpend lezen te stimuleren.

Enkele tips hierbij:
1.  Selecteer gezelschapsspellen die niet te veel

regels of uitzonderingen op de regels bevatten.
2.  Laat de leerlingen die moeite hebben met

begrijpend lezen op voorhand al eens een filmpje
bekijken over het spel.

3.  Maak een duidelijk sjabloon waarin de leerlingen
de gegevens over het spel kunnen noteren.

Bestaande gezelschapsspellen inzetten
Bij het gebruik van bord- en gezelschapsspellen is 
het erg belangrijk om de inhoud van een speldoos 
te zien als twee grote afzonderlijke onderdelen. Ten 
eerste heb je de aangeboden spelregels in de doos. 
Daarnaast heb je het materiaal dat in de doos zit. 
Het is als leerkracht heel belangrijk om spelconcept 
en spelmateriaal los van elkaar te zien omdat je dan 
zoveel meer mogelijkheden hebt om een doos in te 
zetten. Soms is het materiaal heel bruikbaar maar 
zijn de spelregels beknopt. Soms zijn de spelregels 
origineel en bruikbaar, maar is het materiaal 
verouderd of niet aangepast aan de leeftijdsgroep.

Echte taalspellen
Er bestaan heel wat gezelschapsspellen waarbij de 
focus ligt op het stimuleren van taalvaardigheden. 
Vooral voor jongere kinderen bestaan er heel 
wat die woordenschat inoefenen. Voor spelers 
vanaf 8 jaar zijn er talrijke spellen waarbij spreken 
en luisteren, woordenschat en interactie aan bod 
komen. De vaardigheden waar minder (goede) 
gezelschapsspellen voor bestaan zijn spelling en 
lezen. Vooral het technisch lezen komt weinig aan bod.

Een kleine greep uit het aanbod actuele 
taalspellen
Time’s Up (Asmodee): Uit deze reeks raden we de 
Kids-versie en de Familie-editie aan. In verschillende 
rondes moet je in een team woorden omschrijven, 
een associatie in één woord geven of iets uitbeelden.
In de Kids-versie wordt er enkel coöperatief 
gespeeld en wordt er met tekeningen gewerkt. 
Hierdoor is deze versie perfect bruikbaar voor wie 
niet (vlot) kan lezen. De kaarten kunnen op voorhand 
geselecteerd worden waardoor je enkel woorden 
gebruikt die al gekend zijn of die je wil inoefenen. 
Door de spelleider aan het werk te zetten, kun je in 
de eerste fase woorden aan bod laten komen die 
passief gekend zijn. Later kun je meer inzetten op 
actief gekende woordenschat. De kaarten zijn nog 
voor veel meer te gebruiken dan wat in de spelregels 
staat: categoriseren van woorden, inoefenen van het 
fonemisch bewustzijn, rijmwoorden zoeken, verhalen 
vertellen, associaties maken…

‘Spelregels zijn het 
middel bij uitstek om 

het begrijpend lezen te 
stimuleren’



Daar is Reus Rom (Abimo – Pelckmans Uitgevers): 
Dit spel oefent het voorbereidend en aanvankelijk 
lezen in op een speelse en coöperatieve manier. Het 
is bedoeld voor spelers uit de derde kleuterklas en 
het eerste leerjaar. Zowel klank- als letterkennis, 
begrijpend en technisch lezen wordt ingeoefend. 
Elke speler kan op zijn/ haar niveau spelen.

Tapikékoi (Djéco): Een dief steelt een aantal 
voorwerpen uit het huis. In dit spel train je zowel 
taalvaardigheden als het geheugen. Een aantal 
voorwerpen liggen in het huis. Spelers benoemen de 
voorwerpen of maken zinnen met deze voorwerpen. 
Wanneer de voorwerpen ‘gestolen’ worden door de 
dief, worden opnieuw zinnen gevormd maar dan in 
de verleden tijd.

Spelregels zijn er om aan te passen
Heel wat spellen zijn geschikt om taalvaardigheden 
te trainen, maar zijn niet geschikt voor elke speler. 
Vooral de tijdsdruk in een spel vormt vaak een 
probleem. Zo moeten spelers om het snelst een 
kaart leggen, een woord zeggen… Wie niet zo talig 
is of de taal minder goed beheerst zal zo’n spel 
nooit kunnen winnen. Ook voor leerlingen met een 
zwakkere motoriek of concentratiestoornis zijn deze 
spellen geen meerwaarde. Een oplossing kan zijn om 
de tijdsdruk uit het spel te halen zodat elke speler 
een eerlijke kans krijgt om het spel te spelen. Kleine 
aanpassingen kunnen volstaan: spelers samen naar 
een oplossing laten zoeken, kaarten open leggen 
in plaats van in de hand te houden, elk om beurten 
spelen… Het zijn minieme aanpassingen die het 
spelplezier opmerkelijk kunnen vergroten.

Samenwerken om te winnen
Sommige bestaande spellen zijn al coöperatief 
opgebouwd en dus bedoeld om samen te werken. 
Bij deze spellen staat communicatie centraal. Wie 
goed overlegt, doet goede zetten in het spel en kan 
zo winnen. Spelers moeten dus communiceren, 
al kan dit vaak op een basisniveau. Ze overleggen 
ongedwongen en op eigen niveau met elkaar om 
het spel tot een goed einde te brengen. Bij het 
spel Recto verso (Geronimo) moeten twee spelers 
blokken op een juiste manier plaatsen terwijl ze elk 
een ander bouwplan krijgen. Bij Potomac (Djéco) 
werken de spelers samen om de dieren voorbij de 
wolf in het bos te brengen. In beide spellen kunnen 
spelers die misschien minder taalvaardig zijn toch 
hun tactische vaardigheden tentoonstellen. Het idee 
van samen naar een doel te werken, versterkt het 
samenhorigheidsgevoel.

Een spellenlijstje
Er zijn heel wat bruikbare spellen en vaak zie je door 
het bos de bomen niet. Alle spellen die vernoemd 
werden in dit artikel (aangevuld met nog een aantal 
andere exemplaren) zijn te raadplegen op de website 
van VIVES SpellenLab via deze link: https://spellenlab. 
be/speldatabase/collection%5B0%5D=15&sort=year_desc

Wil je meer ontdekken over de wereld 
van bord- en gezelschapsspellen? Bekijk 
dan zeker eens de website van VIVES 
SpellenLab: www.spellenlab.be 

Nieuw in onze webshop: 
Bouw! memoryspel 

Met het fysieke Bouw! Memoryspel oefenen 
kinderen het fonemisch bewustzijn, de teken-
klankkoppeling en het aanvankelijk lezen 
op een spelende manier. Je kunt het spel 
aanpassen en een passende spelvariant 
kiezen naargelang het niveau van de kinderen. 
Woordenschat inoefenen kan door bijvoorbeeld 
twee dezelfde afbeeldingen te zoeken. Letters 
of woorden inoefenen kan door bijv. een 
afbeelding bij een klank te zoeken of een klank 
bij een woord te kiezen. De afbeeldingen zijn 
dezelfde als in het programma Bouw! en dus 
erg herkenbaar voor kinderen die al met Bouw! 
werken. Het spel kan ook makkelijk los van 
het programma gespeeld worden. Een echt 
taalspel dus dat niet alleen leerzaam, maar ook 
leuk is om te spelen! 
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Leren lezen moet je leren. Is die uitdaging groter voor meertalige kinderen 
met een of meerdere moederta(a)len? En, als het dan misloopt, wat zijn de 
belangrijkste aandachtspunten in het onderkennen van leesproblemen? Op 
deze vragen en vanuit hun gecombineerde expertise en recent onderzoek naar 
effectief taal- en leesonderwijs, gaan Dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More) 1,2 
en Dr. Astrid Geudens (KUL)1 op zoek naar antwoorden in onderstaand artikel.

Meertaligheid en 
leesproblemen: 
grijp kansen, 
vermijd valkuilen!
DOOR KIRSTEN SCHRAEYEN & ASTRID GEUDENS

1 Thomas More, Associatie KU Leuven, Onderzoeksgroep Mens en Welzijn • 2 KU Leuven, Onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek

Om volwaardig deel te 
kunnen nemen aan onze 
kennismaatschappij is goed 
kunnen lezen onmisbaar. 
Leren lezen opent immers de 
poort tot een (nieuwe) wereld 
aan kennis, ervaringen en 
emoties. Leesvaardigheid is 
bovendien een belangrijke 
graadmeter voor schoolsucces. 
Maar, in tegenstelling tot 
spraakverwerving, ontwikkelt 
leesvaardigheid niet spontaan. 
Leren lezen moet je leren en dat 
vraagt om expliciete instructie 
(Schraeyen, 2019; Geudens et 
al., 2021; Geudens et al., 2022). 
Voor heel wat kinderen blijkt dit 
leerproces niet vanzelfsprekend. 
Het goede nieuws is dat 
onderzoek heel duidelijk laat 
zien dat er kansen liggen in een 
vroege preventieve aanpak. 
Voorkomen is beter dan genezen 
en dat geldt ook voor leerlingen 
met nood aan taalondersteuning 
(Geudens et al., 2021). 

Een preventieve aanpak 
loont
Preventief werken betekent dat 
de school al vóór de start van 
het formeel leesonderwijs sterk 
inzet op vaardigheden die het 
leren lezen ondersteunen. Dan 
gaat het zowel om mondelinge 
taalvaardigheden zoals 
luisterbegrip, vertelvaardigheden, 
woorden schat en taalbewustzijn. 
Maar in dit rijke aanbod mogen 
schriftelijke vaardigheden zoals 
boek- en tekstoriëntatie en het 
omgaan met klanken en letters 
niet ontbreken. Het besef dat 
bepaalde klanken (fonemen) 
staan voor letters (grafemen) 
en daar ook mee kunnen spelen 
(fonemisch bewustzijn) is immers 
een goed startpunt voor vlot 
lezen, het correct en direct lezen 
van woorden. En die vaardigheid 
draagt op zijn beurt bij aan 
een groeiend leesbegrip en 
leesmotivatie (Casteleyn et al., 
2022). 

Beloftevol is dat deze preventieve 
aanpak rendeert voor elk kind, 
ook voor kinderen die opgroeien 
met één of meerdere andere 
moedertalen en de onderwijstaal 
nog volop aan het verwerven zijn. 
Laten we kennismaken met Ilyas, 
Kwoni, Yumi en Nathan: 

•  Ilyas is in België geboren en 
voorschools opgevoed in het 
Berber, een taal die hij goed 
beheerst. Thuis wordt er geen 
Nederlands gesproken. Hij 
heeft het Nederlands geleerd 
vanaf de kleuterklas op school. 
Hij zit in het eerste leerjaar.

•  Kwoni kwam als vierjarige in 
België terecht, samen met 
zijn mama. Hoewel Twi zijn 
geboortetaal is, sprak zijn 
moeder voorschools zowel Twi 
als Frans. Toch heeft Kwoni 
slechts beperkte vaardigheden 
in deze talen. Ook hij zit in het 
eerste leerjaar.



Figuur “De veelheid van vaardigheden, kennis  en processen om tot goed lezen te kunnen komen.”

••  Yumi is recent met haar ouders 
vanuit Japan naar België 
verhuisd. Haar moedertaal is 
Japans, een taal waarin ze al 
leerde lezen en schrijven. Zij zit 
in het tweede leerjaar.

•  Nathan groeit op in een Joods 
gezin in België waar Jiddisch 
wordt gesproken. Ook hij leerde 
Nederlands op school en zit in 
het eerste leerjaar waar hij leert 
lezen en schrijven in zowel het 
Nederlands als het Jiddisch. 

Deze vier kinderen starten het 
formeel leesonderwijs elk vanuit 
een andere beginsituatie. Meer 
algemeen symboliseren zij de 
diversiteit van het groeiend aantal 
meertalige kinderen binnen het 
Nederlandstalig onderwijs. Een 
vraag die de laatste tijd daarom 
vaker voorbijkomt, is dan ook of 
deze groep meer uitdagingen 
ervaart om te leren lezen. Lopen 
ze misschien een groter risico op 
leesproblemen? 

Lezen in de onderwijstaal, 
een uitdaging? 
Goed lezen is immers een 
dynamisch en veelzijdig proces. 
Verschillende deelvaardigheden 
van lezen zoals technisch vlot 
lezen en vloeiend lezen, maar 
ook voorbereidende mondelinge 
en schriftelijke leesvaardigheden 
grijpen op elkaar in (Geudens et 
al., 2022). Bovendien gaat het er 
niet alleen om dat je woorden en 
tekst kunt ontcijferen maar dat 
je ook begrijpt en interpreteert 
wat er staat. Beetje bij beetje 
leer je verbanden leggen tussen 
de woorden, zinnen en delen in 
de tekst én tussen de tekst en 
achtergrondkennis die je hebt 
opgebouwd (Casteleyn et al., 
2022). 

Al deze elementen blijven 
elkaar versterken doorheen de 
leesontwikkeling. Zo bouwen 
kinderen hun taalbewustzijn 
en inzicht over woordvorming 
bijvoorbeeld verder uit doordat 
ze tijdens het lezen kennis 
opdoen over de geschreven 
taal. En dankzij het uitbreiden 
van woordenschat en 
achtergrondkennis groeit ook 
hun begrip als ze zinnen en 
teksten lezen. 

Net omdat zoveel vaardigheden, 
kennis en processen het 
leesproces beïnvloeden (zie 
Figuur), kunnen kinderen zoals 
Ilyas, Kwoni, Yumi en Nathan 
voor diverse uitdagingen 
staan als ze leren lezen. 
Zo kunnen ze uitgedaagd 
worden (1) door technische 
leesvaardigheden, (2) door een 
nog te beperkte mondelinge 
(Nederlandse) taalvaardigheid 
en/of achtergrondkennis, of (3) 
een combinatie. Wat betekent 
dit nu voor Ilyas en de andere 
kinderen? 

•  Dankzij een rijk voorschools 
taalaanbod in het Berber, 
waarin ook veel voorgelezen 
werd, heeft Ilyas een sterke 
moedertaal ontwikkeld die 
meteen een stevige basis 
legde om het Nederlands in 
de kleuterperiode verder op 
te bouwen. Toch merkt de 
leerkracht op dat Ilyas moeite 
heeft met bepaalde letters en 
bijvoorbeeld steeds de letters 
<b> en <p> blijft verwarren bij 
het lezen. 

•  Door zijn latere instroom in 
het kleuteronderwijs en tegelijk 
beperkte (thuis)taalvaardig-
heden, ondervindt Kwoni veel 
moeilijkheden met de basis-
woordenschat in het Nederlands 
en wil het lezen van woorden 
in het Nederlands niet vlotten. 
Ook het maken van opdrachten 
verloopt moeizaam, laat staan 
het lezen van korte tekstjes. 

•  Hoewel Yumi al vlot kan lezen 
en schrijven in het Japans, 
merkt de leerkracht dat ze het 
lastig heeft om losse klanken in 
woorden te horen. 

‘De preventieve aanpak rendeert voor elk kind, 
ook voor kinderen die opgroeien met één of 
meerdere andere moedertalen’
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•  Nathan communiceert vlot in 
zowel het Nederlands als het 
Jiddisch, maar de leerkracht 
merkt dat hij worstelt met het 
juiste gebruik van klinkers in 
sommige woorden, zowel bij 
het lezen als het spellen én in 
beide talen. 

Deze voorbeelden maken 
meteen duidelijk dat meertalige 
kinderen wel degelijk uitgedaagd 
worden, maar hoe is dat nu te 
verklaren? 

Een verscholen 
moedertaal, of toch niet? 
Wat we vaak over het hoofd 
zien is dat spraakklanken in het 
Nederlands niet voorkomen 
in de moedertaal. Dit kan tot 
problemen leiden met auditieve 
discriminatie, zoals bij Ilyas die 
het verschil tussen de klanken 
/b/ en /p/ niet hoort omdat /p/ 
niet voorkomt in het Berber. 
Ons (spraak)brein organiseert 
zich immers al voor het einde 
van het eerste levensjaar op 
basis van ons taalsysteem. We 
blijven dan wel gevoelig voor 
klanken en klankverschillen die 
horen bij de eigen taal maar 
worden tegelijk ongevoelig voor 
spraakklanken die er niet in 
voorkomen (Best & McRoberts, 
2003; Werker & Tees, 1984). 
Daarnaast kunnen de moeder- 
en onderwijstaal dezelfde letters 
delen, maar met een andere 
uitspraak, denk bijvoorbeeld 
aan de letter <a> die heel 
anders klinkt in het Nederlands 
dan het Engels. Ook kan het 
voorkomen dat de opeenvolging 
van klanken (gesproken) 
of letters (geschreven) 
anders georganiseerd is in 
de moedertaal dan in het 
Nederlands. In het Jiddisch 
bijvoorbeeld is de uitspraak van 
bepaalde klinkers afhankelijk van 
de positie in het woord en de 
medeklinkers die errond staan, 
waardoor Nathan soms in de war 

is als hij letters of woorden leest, 
ook in het Nederlands. Maar 
ook de invloed van het schrift 
mag niet onderschat worden. 
Yumi heeft ervaring met lezen 
en schrijven in het Japans, een 
syllabische taal. Hierin staat een 
teken echter niet voor een losse 
klank, zoals in een alfabetisch 
schrift, maar voor een grotere 
eenheid (een syllabe). Yumi 
heeft dus geen ervaring met het 
manipuleren van losse klanken 
in woorden, met fonemen. En 
die vaardigheid is precies nodig 
wanneer ze leert lezen in het 
Nederlands en de letters op 
papier telkens moet omzetten 
in fonemen, wat we ook het 
alfabetisch principe noemen. Dit 
zijn maar enkele voorbeelden 
die duidelijk maken dat het 
spraakklank- en schriftsysteem 
van de moedertaal een invloed 
heeft op het lezen (en spellen) in 
de onderwijstaal, zelfs wanneer 
een meertalig kind enkel leert 
lezen in deze onderwijstaal. 

Verder is het algemeen 
bekend dat de mondelinge 
taalvaardigheid een rol speelt 

bij leesbegrip wat bijvoorbeeld 
voor Kwoni een uitdaging zal zijn. 
Maar wat we vaak vergeten is dat 
bijvoorbeeld woordenschat ook 
belangrijk is bij het opbouwen 
van technische leesvaardigheid. 
Wanneer je een woord leest, 
moet je de kennis die je hebt 
over de betekenis van een woord 
en de uitspraak van een woord 
koppelen aan de schrijfwijze van 
dat woord. Dit is woordspecifieke 
kennis. Eens je die informatie 
zo kwaliteitsvol mogelijk weet 
op te slaan en te verbinden, kan 
je een woord vlot (correct en 
direct) lezen (Van den Broeck 
& Geudens, 2016). Wanneer 
een deel van deze informatie 
ontbreekt (bijvoorbeeld de 
betekenis van woorden) of 
minder kwaliteitsvol is, gaat dat 
veel moeizamer zoals duidelijk 
werd in het voorbeeld van Kwoni 
(zie ook Perfetti, 2017). 

Kortom, hoewel de drie grootste 
uitdagingen bij de leesstart 
(technische leesvaardigheden, 
een te beperkte mondelinge 
taalvaardigheid en achtergrond-
kennis, of combinatie daarvan) 
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vergelijkbaar zijn voor eentalige 
en meertalige kinderen, is er 
wel een wezenlijk verschil. 
Eentalige kinderen hebben 
immers maar één klanksysteem 
opgebouwd voor ze leren lezen 
en schrijven, en de kans is 
groter dat ze al (voorschools) 
een goede mondelinge 
Nederlandse taalvaardigheid 
konden opbouwen. En precies 
dat is niet zo vanzelfsprekend 
voor meertalige kinderen. 
Tegelijk spreekt het voor zich 
dat deze uitdagingen niet voor 
elk meertalig kind hetzelfde 
zijn en sterk afhangen van de 
hoeveelheid én de kwaliteit van 
het Nederlands taalaanbod 
voor de leesstart. Als we dan 
terugkomen op de vraag: Is de 
uitdaging om te leren lezen voor 
meertalige kinderen groter? 
Dan is het antwoord: dat hoeft 
niet maar kan wel het geval zijn. 
De uitdaging is voornamelijk 
anders van aard. Betekent dat 
dan ook dat meertalige kinderen 
daardoor een verhoogde kans 
lopen op leesproblemen of 
een leerstoornis? Hierop is het 
antwoord duidelijk: zeker niet! 
Er is op dit moment geen enkel 

bewijs dat leerstoornissen meer 
voorkomen bij meertalige dan bij 
eentalige kinderen. 

De belangrijkste boodschap 
die we onderwijs professionals 
hiermee vooral willen geven is 
dat ze zich heel bewust zijn van 
invloeden vanuit de moedertaal 
op de leesontwikkeling, wat 
kan leiden tot zogenaamde 
transferfouten (zie ook Mostaert 
et al., 2015). In de praktijk laten 
we hier namelijk nog heel wat 
kansen liggen. De beste manier 
om daarmee om te gaan is altijd 
te vertrekken van een grondige 
analyse van de beginsituatie. 
Dit is van goud waard voor een 
handelingsgerichte aanpak die 
rendeert voor alle kinderen. Daar 
start je dus je basisondersteuning 
mee voor je hele klasgroep. En 
meertalige kinderen zoals Ilyas, 
Kwoni, Yumi en Nathan profiteren 
hiervan want voor hen is het een 
noodzakelijke voorwaarde. 

Naar de logopedist?
Maar wat als het leesproces 
dan toch moeizaam blijft lopen, 
ondanks een sterke basisaanpak 
in de klas en ondanks het 

feit dat alle kansen gegrepen 
worden op het vlak van pre- en 
reteaching en extra ondersteuning 
(Geudens et al., 2021). Net als 
bij eentalige kinderen, wil je 
onderwijsachterstand vermijden. 
Bij twijfel of onvoldoende 
vooruitgang is het raadzaam 
een logopedist te raadplegen 
die stapsgewijs kan nagaan 
wat ten grondslag ligt aan de 
leesmoeilijkheden, rekening 
houdend met de meertalige 
context waarin het meertalige 
kind opgroeit. 

Een onderbouwde differentiaal-
diagnostiek staat hier voorop 
(Schraeyen, 2019). Deze start 
met een uitgebreide intake met 
aandacht voor het taalaanbod 
vanuit de omgeving én het 
taalgebruik van het meertalige 
kind. Het eigenlijke onderzoek 
richt zich niet enkel op de 
schriftelijke vaardigheden in elke 
taal waarin het meertalige kind 
leert lezen, maar integreert ook 
de mondelinge taalvaardigheid 
in het Nederlands, en indien 
nodig, in de moederta(a)len. 
Mocht een doorverwijzing voor 
Kwoni bijvoorbeeld toch nodig 
blijken, focust de logopedist 
niet alleen op de mondelinge 
taalvaardigheid in het 
Nederlands, maar ook op deze 
vaardigheid in het Frans en Twi. 
Daarnaast zal die de schriftelijke 
vaardigheid in het Nederlands 
onderzoeken. En als ook voor 
Nathan een samenwerking wordt 
opgestart met een logopedist, 
zal zelfs een volwaardig 
onderzoek van de schriftelijke 
vaardigheden in beide talen 
voorop staan. Een gecombineerd 
onderzoek met mondelinge 
taalvaardigheden kan nodig 
zijn voor Nathan, aangezien hij 
leert lezen en schrijven in beide 
talen. En bij elk mondeling en/
of schriftelijk onderzoek is 
naast de klassieke kwantitatieve 
analyse in het Nederlands en/of 
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de moedertalen een doordachte 
kwalitatieve foutenanalyse nodig. 

Na het doorlopen van deze 
stappen, brengt de logopedist al 
deze informatie (intake, mondeling 
en schriftelijk taalonderzoek, 
kwantitatieve en kwalitatieve 
foutenanalyse) samen in een 
sterkte-zwakte profiel. Dit profiel 
schetst zowel sterktes (bv. sterke 
woordenschat in het Nederlands) 
als zwaktes (bv. onvoldoende 
beheerste klank-tekenkoppeling) 
bij het kind en brengt deze 
samen in kaart met kansen (bv. 
sterk zorgkader op school) en 
bedreigingen (bv. laaggeletterde 
ouder) vanuit de omgeving. Op 
die manier heeft de logopedist 
een bron van informatie in 
handen om verantwoord onder-
scheid te kunnen maken tussen 
tijdelijke leesmoeilijkheden 
(transferfouten, beperkte 
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mondelinge taalvaardigheid), een 
onderliggende leerstoornis, of een 
combinatie van een mondelinge 
taalontwikkelings stoornis en 
een leerstoornis (voor uitgebreid 
protocol, zie Schraeyen et al., 2019 
en Mostaert et. al, 2015). 

Vanuit een onderbouwde 
diagnose kan de logopedist, 
indien nodig en in samenwerking 
met alle betrokken partijen 
(school, leerkracht, ouders), een 
gepaste (in)directe interventie 
opstarten. Bij een indirecte 
interventie ligt de focus op het 
ondersteunen van de school 
en de thuisomgeving zonder 
rechtstreeks te werken met het 
meertalige kind. Bij een directe 
interventie gaat de logopedist 
ook zelf met het kind aan de slag. 
Afhankelijk van de diagnose die 
de logopedist stelt, kan die in de 
interventie de focus leggen op 

de mondelinge en/of schriftelijke 
taalvaardigheid. 

Samen kansen grijpen 
Het mag duidelijk zijn: leren 
lezen doe je niet van vandaag 
op morgen. Soms is het best 
een uitdaging en dat kan zeker 
het geval zijn voor meertalige 
kinderen die leren lezen in een 
onderwijstaal die ze mondeling 
nog niet zo goed beheersen. 
Maar uitdagingen zijn er om te 
overwinnen. Kansen liggen er 
niet enkel binnen het onderwijs 
maar ook binnen de logopedie 
om leesproblemen te voorkomen. 
Werken onderwijsprofessional 
en logopedist samen, dan 
kunnen ze er ook in slagen 
om leesproblemen correct te 
identificeren en efficiënt aan te 
pakken. Grijp dus de kansen en 
vermijd de valkuilen. 

‘Voor de afwisseling mag hier ook 
nog wel een wat langere quote’



Effectief 
leesonderwijs 
vormt de basis voor 
begrijpend lezen

Effectief leesonderwijs zorgt ervoor dat alle leerlingen 
goed leren lezen. En dat lukt nu nog niet. Te veel 
leerlingen verlaten het basisonderwijs met onvoldoende 
leesvaardigheid. Volgens de onderwijsinspectie gaat het 
om zo’n 30 procent van de leerlingen. Zij zijn laaggeletterd 
en hebben hierdoor moeite met het volgen van de les. 

DOOR MICHIEL RÖLING

‘Als het om lezen gaat is er 
veel om ons zorgen over te 
maken’, zegt de Nederlandse 
Kees Vernooij. In Nederland 
verlaat nl. 30 procent van de 
leerlingen de school als zwakke 
lezer, 22 procent blijft een 
keer zitten, 14 procent heeft 
een diagnose dyslexie, etc. En 
hoewel het in Vlaanderen een 
meer genuanceerd beeld is, 
geven deskundigen aan dat 
we de zaken zeker niet op hun 
beloop mogen laten. In heel 
wat basisscholen staat het 
technisch lezen niet op punt. En 
het heeft pas zin om leesplezier 
te stimuleren als de technische 
leesvaardigheid op orde is.’

Begrijpend lezen is een 
optelsom
Het doel van het leesonderwijs 
is dat alle leerlingen als goede 
begrijpend lezers de basisschool 

verlaten. In Vlaanderen 
kregen 5.568 leerlingen van 
het tweede middelbaar uit 
193 Vlaamse scholen toetsen 
voorgeschoteld van het 
Steunpunt Toetsontwikkeling 
en Peilingen (STEP), een 
samenwerking tussen de KU 
Leuven en de Universiteit 
Antwerpen. Het doel was 
bepalen of de nieuwe eindtermen 
rond basisgeletterdheid 
behaald worden, de absolute 
minimumvereiste om mee 
te kunnen draaien in de 
samenleving. Ondanks het vrij 
positieve nieuws dat 98% van 
de leerlingen in de A-stroom 
(behaalde het getuigschrift 
van het basisonderwijs) 
een voldoende scoort op 
leesvaardigheid, geeft Prof. 
Rianne Janssen toch aan dat 
het niet het moment is om op 
onze lauweren te gaan rusten. 
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De reden? Als we internationaal 
vergelijken in het basisonderwijs, 
dan blijkt dat we in Vlaanderen 
de eindtermenlat voor lezen 
niet zo hoog leggen. Bovendien 
toonde de peiling aan dat 1 op 
de 5 leerlingen uit de B-stroom 
(behaalde het getuigschrift basis-
onderwijs niet) het basisniveau 
lezen niet haalt op het einde van 
het tweede middelbaar.

Begrijpend lezen is te zien 
als een optelsom. ‘Lezen met 
begrip is een complex proces 
waarbij vloeiend lezen in 
combinatie met woordenschat, 
achtergrondkennis, tekstkennis 
en metacognitief handelen een 
grote rol spelen’, weet Vernooij. 
‘Vooral woordenschat is sterk 
afhankelijk van de omgeving 
waarin kinderen opgroeien en 
naar school gaan. Om echt gelijke 
kansen voor alle leerlingen te 
kunnen scheppen, is een goede 
leesvaardigheid een vereiste.’

Zorg voor een goede 
leesstart
De eerste stap is het voorkomen 
van problemen met technisch 
lezen. Verschillende factoren 
geven aanwijzingen over de mate 
waarin leerlingen leesvaardig 
zullen worden. Een beperkte 
mondelinge taalvaardigheid en 
beperkte woordenkennis in de 
kleuterklas duiden op mogelijk 
toekomstig leesproblemen. 
Ook het fonemisch bewustzijn 
en letterkennis spelen een 
voorwaardelijke rol voor het leren 
lezen. Het belang van preventie 
is groot. Wanneer er vroegtijdig, 
dus al in de kleuterklas, aanvul-
lende interventies worden 
geboden leidt dat tot een 
afname van het aantal kinderen 
met leesproblemen (zie de rol 
van Bouw!) en voorkomt dat 
vroegtijdige aantasting van 
het zelfbeeld van kinderen. 
‘Wacht niet af bij leerlingen 
die zwak zijn in de hoop dat 



het probleem zichzelf oplost’, 
adviseert Vernooij. ‘Dat soort 
risico’s moet je met kinderen 
niet nemen. Voor je het weet is 
het zelfvertrouwen aangetast! 
Preventie in de derde kleuterklas 
zorgt voor een goede leeststart 
in het eerste leerjaar.’ Het leren 
lezen in het eerste leerjaar is 
cruciaal voor de toekomst van 
kinderen. Besteed veel aandacht 
aan automatisering van het 
leesproces. Het fundament voor 
begrijpend lezen wordt gevormd 
met het leren vloeiend lezen in 
het eerste en tweede leerjaar. 
Alleen leerlingen die zonder 
inspanning kunnen lezen, richten 
hun volle aandacht op de inhoud 
van de tekst. Dit vloeiend lezen 
moet wel onderhouden worden. 
Door gebrek aan oefenen kan de 
ontwikkeling van leesvaardigheid 
stagneren en afnemen, wat 
negatieve effecten voor onder 
meer het plezier in lezen heeft.

Werk aan woordenschat 
en tekstkennis
Als lezer moet je er heel wat voor 
doen om een tekst te begrijpen. 
Begrip hangt niet alleen af van 
leesvaardigheid, maar ook 
van kennis van grammatica 
en woordenschat. Om een 
tekst volledig te begrijpen is 
het nodig om zo’n 95% van 
de woorden van de tekst te 
kennen. Veel methodes die 
gericht zijn op leesbegrip blijken 
onvoldoende te werken. Ze 
zijn volgens Vernooij niet goed 
geschreven en te vaak eenzijdig 
gericht op leesstrategieën. Ook 
ontbreekt een doorgaande 
lijn waarbij teksten steeds 

complexer worden. Teksten in 
schoolboeken voor bijvakken 
zoals bijv. geschiedenis, 
aardrijkskunde enz. belemmeren 
soms zelfs het leesbegrip. Ze 
hebben vooral korte zinnen 
zonder duidelijke samenhang 
door verbindingswoorden en 
dat staat tekstbegrip in de 
weg. Een ander belangrijk punt 
is een goede verdeling van 
tekstgenres. Eigenlijk zou elke 
school in alle leerjaren moeten 
zorgen dat zowel verhalende 
teksten als informatieve 
teksten in min of meer gelijke 
mate worden aangeboden. 
Informatieve teksten helpen om 
de woordenschat uit te breiden 
en de achtergrondkennis te 
vergroten.

Routinematig met teksten 
omgaan 
Leesonderwijs wordt effectiever 
als een leerkracht expliciete 
instructie geeft, dus veel 
uitlegt en voordoet. Leerlingen 
profiteren van gestructureerd 
leesonderwijs, waarbij er een 
goede koppeling is tussen het 
wat - de leesinhoud - en het hoe 
in de vorm van instructie.
‘Leerlingen hebben, zeker bij 
lezen, doelgerichte instructie 
nodig. Dat leert hen hoe ze 
met teksten moeten omgaan 
en de inhoud eruit kunnen 
afleiden’, legt Vernooij uit. ‘Het 
is belangrijk dat leerlingen 
leren hoe ze hun leesproces 
sturen, controleren en kunnen 
bijstellen. Routinematig met 
teksten omgaan houdt in dat 
de leerling zich bij elke tekst 
direct en continu vragen stelt. 

Vragen over het leesdoel, over 
de titel en over de betekenis van 
moeilijke of onbekende woorden. 
En: leerlingen moeten leren zich 
steeds af te vragen of ze het nog 
begrijpen.’

Lezen in de vrije tijd
Vernooij ziet het als taak van 
het onderwijs om kennis over te 
dragen naar de klas. Er is volgens 
hem een kenniscurriculum van 
de kleuterklas tot en met het 
zesde leerjaar nodig. ‘Een deel 
van de kinderen groeit op in een 
taalarme, kennisarme omgeving. 
Zij hebben de school nodig om 
een goede lezer te worden. Als 
leerlingen goede lezers zijn, 
versterkt het leesproces het 
leerproces.’ 

Vrijetijdslezen is volgens 
onderzoekers Mol en Bus (2011) 
de drijvende kracht achter 
geletterdheid en taalvaardigheid. 
Hoe meer kinderen in hun vrije 
tijd lezen, hoe beter ze het blijken 
te doen bij begrijpend lezen. 
Vernooij onderstreept dit: ‘Een 
steeds groter percentage van 
het verschil in woordenschat is 
volgens de genoemde Leidse 
onderzoekers te herleiden tot 
dit vrijetijdslezen. En naast 
woordenschat neemt daardoor 
ook de achtergrondkennis toe. 

Tot slot
Het op orde krijgen van 
begrijpend lezen kan een 
inspanning van enkele jaren zijn, 
want het is zeker geen quick fix. 
Maar dat is het voor een goede 
toekomst van de leerlingen 
allemaal waard!’ 

‘Om echt gelijke kansen voor alle 
leerlingen te kunnen scheppen, is een 
goede leesvaardigheid een vereiste’



i-Learn, digitale 
leertrajecten als aanvulling 

op de traditionele manier 
van lesgeven. 
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Het i-Learnproject, dat van start ging in september 
2019, verzamelt heel wat nuttige educatieve 
applicaties op één centrale plek, een online 
portaal. Maar i-Learn is veel meer dan dat. 
Met de gekoppelde digitale toepassingen voor 
gepersonaliseerd leren voor de basis- en secundaire 
school, kunnen er leersporen op maat van de leerling 
worden aangeboden. Daarnaast is er ook het vrij 
leren, waarin leerlingen zelf op verkenning gaan. 
Voor leerkrachten is er coaching en begeleiding 
voorzien. Het motiveren van leerlingen, maar ook 
leerkrachten, ligt aan de basis van dit alles. Zo 
maakt deze technologie het makkelijker om te 
differentiëren, wat leerlingen beter aan boord houdt 

en leerkrachten ondersteunt in hun uitdagende taak 
om onderwijs op maat van een erg divers klaspubliek 
aan te bieden.

We interviewden Katrien Verbruggen en Scarlet 
Coopman die de laatste 2 jaar hun schouders onder 
dit project zetten. Beiden werken als didactisch 
expert, respectievelijk voor het lager en secundair 
onderwijs. Zij zijn het gezicht voor een project dat 
heel wat partners telt. De Vlaamse overheid deed 
beroep op de expertise van uitvoerende partners 
Imec (www.imec.be/nl), KU Leuven en itec  
(https://itec.kuleuven-kulak.be/). De financiering 
verloopt via VLAIO. 

i-Learn wil de leerkracht helemaal niet vervangen, maar wel de 
mogelijkheid bieden om met digitale tools aan personalisatie te doen 
in de klas. In dit interview met Katrien Verbruggen en Scarlet Coopman, 
beiden didactisch expert binnen i-Learn, kom je alles te weten over dit 
vernieuwende gratis onderzoeksproject dat gesteund wordt door de 
Vlaamse overheid. Lexima neemt deel in het i-Learnproject, gesteund door 
de Vlaamse overheid, met het leesbevorderings programma Boekies. Het 
Vlaamse onderwijs zet sinds enige tijd sterk in op digitalisering. I-Learn is één 
van de initiatieven, naast bijv. Digisprong. 
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Boekies (www.lexima.be/boekies) is het 
leesbevorderingsprogramma van Lexima voor 
4 tot 14 jaar. Het is veel meer dan zomaar 
een online schoolbib, want naast een mix van 
2000 jeugd- en informatieve boeken, biedt 
het via selectie- en rapportagemogelijkheden 
de kans om leerlingen te motiveren en 
actief te ondersteunen in het maken van de 
broodnodige leeskilometers. Zo kun je naast 
specifieke leesseries voor zwakke(re) lezers 
ook gebruik maken van de audiovisuele hulpen 
zoals de leesbalk, het vergroten of wijzigen 
van het lettertype tot het laten voorlezen van 
de tekst. Maar ook sterke lezers kunnen met 
Boekies aan hun leeskriebels voldoen.

Via i-Learn heb je helemaal gratis een weliswaar 
beperkte toegang tot Boekies. Als leerkracht 
kun je vrij kiezen uit het Boekies aanbod om je 
leersporen te verrijken. De dashboarding die de 
selectie- en rapportagemogelijkheden mogelijk 
maakt samen met het Boekies plein (met onder-
zoek, multimedia, best practises enz.) zijn echter 
niet toegankelijk. Gebruik maken van de  bredere 
mogelijkheden en leesbevordering op die 
manier structureel integreren in je school doe 
je door te kiezen voor een schoolbreed abonne-
ment op Boekies buiten de i-Learn-omgeving.

“Het i-Learn online portaal kun je omschrijven als 
een enorm grote digitale toolbox.”, weet Scarlet 
te vertellen. “We spreken over ‘tools’, omdat alles 
‘webbased’ is en dus niet moet worden gedownload. 
Met één enkele login hebben leerkrachten en 
leerlingen toegang tot het volledige toolportfolio. 
Momenteel staan er een vijftigtal tools in het 
portaal.” De tools zijn grofweg in 2 categorieën 
in te delen: enerzijds content tools, waarbij de 
inhoud aangeboden wordt door de tool zelf zoals 
Boekies bijv. en anderzijds authoring tools, zoals 
BookWidgets of assessmentQ waarin je zelf 
interactieve oefeningen kan maken. 

De brede inzetbaarheid van een tool is een must. Voor 
de 4 focusthema’s binnen i-Learn, leesvaardigheid, 
computationeel denken, NT2 (leerlingen met 
Nederlands als 2de taal) en hoogbegaafdheid, wordt 
een breder aanbod voorzien op het vlak van tools, 
leersporen en opleidingen.

Uit wat bestaat i-Learn nu juist? Het online portaal 
voor digitaal gepersonaliseerd leren: MyWay. Dit 
biedt, via één enkele login (Single Sign On), toegang 
aan ruim 50 educatieve tools voor bijv. Nederlands, 
wiskunde, moderne vreemde talen of geïntegreerde 
STEM. Zoveel mogelijk vakken en zoveel mogelijk 
leerjaren worden bediend. Via de i-Learn Academy 
wordt heel wat professionalisering in verschillende 
formats aangeboden. Dat kan gaan van e-modules, 
webinars, face-to-face trainingen tot teacher design 
teams. Leerkrachten creëren leersporen op maat 
van hun leerlingen en vak(ken). In het vrije leren 
zitten leerlingen zelf aan het stuur van hun eigen 
leerproces. Op basis van noden, interesses enz. kan 
de leerling zelf in het totaalaanbod snuisteren en 
oefeningen maken. 

Een leerspoor kun je vergelijken met een metroplan. 
Leerlingen starten in eenzelfde beginstation. Op basis 
van hun voorkennis, motivatie, interesse en voorkeuren 
leggen ze een gepersonaliseerde weg af tot ze in het 
eindstation (het leerdoel) aankomen. Elk spoor bestaat 
uit verschillende leeractiviteiten en sleutelmomenten. 

‘Het i-Learn online portaal 
kun je omschrijven als 

een enorm grote digitale 
toolbox voor leren op 

maat’



De antwoorden die een leerling geeft op zo’n 
sleutelmoment bepalen het vervolg van zijn of haar 
traject. Zo komt elke leerling gemotiveerd en op eigen 
tempo aan in het eindstation van het leertraject.

Heel wat scholen tekenden in op dit onderzoeks-
project. In november ‘22 stond de teller op 560 
scholen, waarvan 510 gewoon (326 BaO en 234 SO) 
en 50 buitengewoon onderwijs. De drempel daartoe 
was dan ook helemaal niet hoog. Kandidaatscholen 
werden gecontacteerd om vragenlijsten in te vullen 
of deel te nemen aan interviews. Er is geen minimum 
vereiste wat betreft beschikbare infrastructuur 
of aantal deelnemende leerkrachten of klassen. 
Als deelnemende school beslis je zelf hoe breed 
en hoe intensief i-Learn ingezet wordt. Ook het 
instapmoment is zelf te kiezen. 

“We willen elke i-Learn leerkracht de ondersteuning 
bieden die hij of zij nodig heeft. En dat doen in de 
vorm die het best aansluit bij zijn of haar noden, 
mogelijkheden en wensen.” aldus Katrien. “Het 
i-Learn portaal wil en kan de leerkracht helemaal 
niet vervangen. Met i-Learn willen we leerkrachten 
de mogelijkheid geven om met digitale tools aan 
personalisatie te doen in de klas. Dankzij dit portaal 
kan de leerkracht nóg meer aandacht besteden aan 
het leertraject van elke individuele leerling. Door het 
gericht inzetten van deze educatieve technologie 
kan de planlast van de leerkracht naar beneden en 
kan er toch meer gedifferentieerd worden.”, besluit 
ze nog.

Katrien en Scarlet zijn terecht trots op wat het 
project tot nog toe teweeg bracht. Als deelnemende 
school kun je namelijk gratis gebruik maken 
van i-Learn MyWay én kun je beroep doen op 
de i-Learn Academy. Doorheen het project 
werd het onderwijsveld, met al zijn diverse 
stakeholders, geconsulteerd door middel van 
grootschalige schoolbevragingen, focusgesprekken, 
klankbordgroepen, co-creatietrajecten, enz. 
Vanuit een pilootfase met een prototype zijn ze 
gekomen tot i-Learn in z’n huidige vorm. Voor nu 
is het even wachten om te weten te komen hoe de 
verduurzaming eruit zal zien. 

Katrien Verbruggen is didactisch 
expert lager onderwijs binnen 
i-Learn. Na haar opleiding lager 
onderwijs stond zij verschillende 
jaren voor de klas en werkte ze 
als zorgjuf, zorgcoördinator en 
pedagogisch ICT-coördinator. 
Katrien helpt kandidaattools 
beoordelen, schrijft toolfiches, 
creëert leersporen en biedt 
ondersteuning aan het team 
coaching. 

Over Katrien 
Verbruggen

Scarlet Coopman is didactisch 
expert secundair onderwijs 
binnen i-Learn met focus op 
taalonderwijs en mensweten-
schappen. Met haar achtergrond 
in talen, geschiedenis en 
educational entrepreneurship 
en haar ervaring met digitale 
didactiek, online en blended 
professionalisering van 
leerkrachten en design thinking, 
geeft zij vorm aan haar functie. 
Net zoals Katrien helpt zij kandi-
daattools beoordelen, schrijft ze 
toolfiches, creëert ze leersporen 
en biedt ze onder steuning aan het 
team coaching, maar dan voor het 
secundair onderwijs.

Over Scarlet 
Coopman

‘Verminderde 
planlast en toch 
meer differentiatie’



Remediëren | 37

Onderzoekers Madelon van den Boer (onderzoeker 
& docent Universiteit van Amsterdam afdeling 
Pedagogiek en Onderwijskunde) en Elise de Bree 
(hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen passend 
onderwijs, Universiteit van Utrecht) zochten 
manieren om spellingvaardigheid van specifieke 
woorden te verbeteren nadat hierover al instructie 
is gegeven in de klas. Hieronder lichten zij de 
resultaten van hun studie(1) toe. 

Spellen in het Nederlands vraagt veel kennis. 
Allereerst kennis van de manier waarop klanken 
te vertalen zijn naar letters. Deze koppelingen zijn 
lang niet altijd eenduidig. Luister maar eens naar de 
manier waarop de letter ‘e’ drie keer anders klinkt in 
het woord december. Er zijn afspraken gemaakt over 
hoe we gesproken taal weergeven in schrift. Zo zijn 
er regels voor de klinkerspelling: de ‘a’ lijkt hetzelfde 
in takken en taken, maar klinkt anders. Woorden die 
hetzelfde betekenen, proberen we ook eenduidig 
te spellen, ook als ze niet hetzelfde klinken, zoals 

Hoe kinderen verder 
helpen in hun 
spellingontwikkeling?

Goed kunnen spellen is belangrijk om je 
boodschap over te kunnen brengen aan 
een lezer van jouw tekst. Jouw spelling 
heeft invloed op de lezer van de tekst, maar 
heeft ook invloed op jou als tekstschrijver: 
Als je tijdens het schrijven niet hoeft 
na te denken over de schrijfwijze van 
woorden kun je je volledig richten op de 
boodschap en inhoudelijk sterkere teksten 
schrijven. Helaas is het Nederlands best 
een complexe taal om te leren spellen. 
Klanken kunnen met verschillende letters 
worden weergegeven en bovendien moet 
je rekening houden met spellingregels en 
afspraken. De uitgebreide spellinginstructie 
op school is vaak niet voldoende om 
foutloos te leren spellen. 

(1) Het artikel wordt momenteel gereviewd voor publicatie in een 
internationaal wetenschappelijk journal.

DOOR MADELON VAN DEN BOER



hond-honden. Hoewel kennis 
over de regels en afspraken in de 
meeste gevallen leidt tot de juiste 
spelling, blijkt het moeilijk om 
spellingregels te leren en toe te 
passen. Regels vragen veel van 
ons geheugen. We moeten bij het 
spellen van een woord nadenken 
over alle mogelijke regels die er 
zijn, ons die regels herinneren en 
precies alle stappen toepassen 
in het spellen van het woord 
waar we mee bezig zijn. Daarom 
leunen we tijdens het spellen 
vaak liever op onze woordkennis. 
We roepen een woordbeeld op 
uit ons geheugen en noteren dat. 
Kinderen en zwakke spellers 
hebben die woordbeelden helaas 
niet altijd correct opgeslagen. 
Hoe moeten we kinderen 
dan verder helpen in hun 
spellingontwikkeling? Blijven we 
de regels onvermoeid herhalen 
tot ze kunnen worden toegepast 
tijdens het spellen of proberen 
we beter buiten de regels om de 
woordbeelden te versterken?

Deze beide aanpakken werden 
getoetst bij kinderen in het 
tweede leerjaar. In de klas 
hadden deze leerlingen de 
verlengingsregel geleerd om 
te kunnen bepalen of woorden 
eindigen op een t of een d, zoals 
kat en hond. Elise en Madelon 
wilden eerst weten of het spellen 
van deze woorden nu al helemaal 
goed ging en toetsten daarna of 
het extra oefenen van de regel of 
spelenderwijs de woordbeelden 
inoefenen de grootste impact 
had op het verder verbeteren 
van de spelling. Uit een dictee 
bleek dat kinderen na uitleg en 
oefening in de klas zo’n 80% 

van dit soort woorden goed 
schrijven, maar toch ook nog 1 op 
de 5 woorden fout neerpennen. 
Met een foutenmarge van 20% 
had het dus zeker zin om verder 
aan de slag te gaan met de 
verlengingsregel en bijhorende 
woorden. De deelnemende 
kinderen werden in drie groepen 
verdeeld. Een groep ging in 
vijf sessies van 20 minuten 
oefenen met de spellingregel: 
‘ik maak het woord langer om 
te horen of het eindigt op een 
t of d’. Aan de hand van deze 
regel sorteerden ze woorden, 
schreven ze woorden op en 
werkten ze in tweetallen aan 
een visueel dictee waarbij 
leerling 1 het woord op een 
flitskaartje liet zien aan leerling 
2 die het woord vervolgens 
opschreef. Een andere groep 
besteedde diezelfde tijd aan 
spelletjes waarin ze de woorden 
geschreven tegenkwamen en 
daar iets mee moesten doen, 
maar niet zelf spelden. Zo telden 
ze woorden die in kleur werden 
gepresenteerd in een flitstaak, 
selecteerden ze in een lijst 
woorden die wel of niet bestaan 
en ging ze in verhaaltjes op zoek 
naar woorden met een t of d 
aan het eind. De derde groep 
oefenende niet extra met spelling 
buiten de klassikale lessen. 

Na zo’n drie oefenweken volgde 
weer een dictee. Leerlingen die 
met de spellingregel hadden 
geoefend konden de specifieke 
woorden die ze hadden geoefend 
na afloop beter spellen. Ook 
woorden die eindigen op d 
of t, maar die ze niet hadden 
geoefend, konden kinderen 

uit deze groep beter spellen. 
Leerlingen die de spelletjes 
met woorden hadden gedaan 
konden alleen de woorden die 
geoefend waren beter spellen. 
De resultaten van de leerlingen 
die niet extra hadden geoefend 
waren opvallend. Op het latere 
dictee maakten zij niet minder, 
maar méér spelfouten dan een 
paar weken eerder. 

De resultaten van deze studie 
laten ten eerste zien dat het 
belangrijk is spellingregels 
die zijn behandeld in de klas 
te blijven herhalen. Wanneer 
er regelmatig geoefend 
wordt met het benoemen en 
toepassen van de regels en 
kinderen direct horen of ze dit 
goed doen, blijven ze groeien 
in hun spellingvaardigheid. 
Omdat kinderen het vaak 
moeilijk vinden om alle 
regels van de Nederlandse 
spelling te verwerven en toe 
te passen tijdens het spellen, 
kan het soms ook lonen om 
de spellingregels even buiten 
beschouwing te laten. Een 
goed alternatief is werken aan 
sterke woordbeelden. Wanneer 
kinderen regelmatig worden 
blootgesteld aan de correcte 
schrijfwijze van woorden, ook 
in spelletjes waarin spelling niet 
direct centraal staat, gaan zij 
de woorden die zij zien beter 
schrijven. Oefenen met regels 
en met woordbeelden kan dus 
worden afgewisseld om een 
continu aanbod van spelling te 
garanderen in de klas. 

‘Wanneer kinderen regelmatig worden 
blootgesteld aan de correcte schrijfwijze van 
woorden, ook in spelletjes waarin spelling niet 
direct centraal staat, gaan zij de woorden die 
zij zien beter schrijven’

‘Oefenen met regels 
en met woordbeelden 
kan dus worden 
afgewisseld om een 
continu aanbod 
van spelling te 
garanderen in de klas’
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het woord als visueel ‘plaatje’ 
opgeslagen in het brein en is 
analyseren niet meer nodig. 
De effectiviteit van het visueel 
dictee is onderzocht door Hell, 
Bosman en Bartelings (2003) en 
Nies en Belfiore (2006). Deze 
methode zorgt als het ware voor 
mentale spiekbriefjes. Ons brein 
zoekt namelijk naar manieren om 
vaardigheden en handelingen te 
automatiseren. 

Nieuwe functionaliteiten 
Naast woordenlijsten bevat 
BLOON klankkleurlijsten, 
zinnenlijsten, begrippenlijsten 
en vertaallijsten. Zo oefenen 
leerlingen in het programma met 
spelling, werkwoordspelling en 
woordenschat. BLOON is ook te 
gebruiken voor het leren van een 
andere taal. Tijdens het oefenen 
kan je extra ondersteuning 
inzetten. Denk hierbij aan het 
verdelen van woorden in letter-
grepen of klankgroepen of het 
toevoegen van extra instructie. 

Met de klankkleurlijst geef je 

Oefenen met spelling, 
werkwoordspelling en woordenschat

Veel  mogelijk in nieuwe 
 versie van BLOON 

BLOON is vernieuwd. Leerlingen gebruiken BLOON om te oefenen met spelling, 
werkwoordspelling en woordenschat en het leren van woorden in een 
andere taal. De stappen van BLOON (Bekijken, Lezen, Omdraaien/Onthouden, 
Opschrijven en Nakijken) bevorderen het automatiseringsproces voor het juist 
schrijven en begrijpen van woorden. 

De kracht van BLOON is de 
methodiek van het visuele 
dictee. Hierbij zien leerlingen 
het woord eerst op het scherm. 
Als het woord is verdwenen 
schrijven ze het woord op vanuit 
het geheugen. Vervolgens 
kijken ze het woord zelf na. 
Deze stappen bevorderen het 
automatiseringsproces voor 
het juist schrijven en begrijpen 
van woorden. Leerlingen 
werken zelfstandig, waarbij ze 
direct feedback krijgen op het 
gemaakte werk. 

Het visueel dictee
Het visuele dictee is een 
methode waarbij leerlingen eerst 
het woord zien. Op het moment 
dat ze het woord schrijven is het 
voorbeeld niet meer zichtbaar, 
waardoor de leerling het woord 
moet ophalen uit het geheugen. 
De eerste keer dat een leerling 
een woord opschrijft, gaat hij 
of zij het woord analyseren en 
voor zichzelf bedenken welke 
spellingregels van toepassing 
zijn. Door herhaling wordt 

DOOR IRIS VERHAAGEN

elke klank(groep) een kleur. 
De kleuren helpen om de 
klank op te roepen vanuit het 
geheugen. Deze lijst gebruik je 
bij het oefenen met specifieke 
spellingsregels, zoals het 
verenkelen of verdubbelen, of 
bij leerlingen die werken met de 
methode Taal in Blokjes.

Tijdens het oefenen met de 
zinnenlijst worden de woorden 
die centraal staan in een zin 
geplaatst. Hierdoor komen 
leerlingen in aanraking met 
woorden in een betekenisvolle 
context. Dit vergroot het 
woordbegrip. Ook kan er met de 
zinnenlijsten worden geoefend 
op werkwoordspelling. 

Het werken met begrippenlijsten 
vergroot de woordenschat. 
De begrippenlijsten 
ondersteunen het oefenen 
van de woordenschat bij 
wereldoriëntatie. De lijsten 
helpen leerlingen met een NT2-
achtergrond ook om begrippen 
te leren.
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Voor het leren van andere 
talen beschikt BLOON over 
vertaallijsten. Ook deze lijsten 
zijn geschikt voor leerlingen 
met een NT2-achtergrond. Er 
zijn vertaallijsten beschikbaar 
voor het Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Spaans en Portugees. 

Leerkrachten maken eigen lijsten 
of gebruiken standaardlijsten 
per spellingregel. Lijsten kunnen 
worden gedeeld met andere 
scholen en collega’s. Hierdoor 
staan er lijsten van diverse metho-
des direct klaar voor gebruik. 

Sfeer en beloning
BLOON heeft een nieuw jasje 
gekregen. In de leerlingenomge-
ving is een ‘old school’ sfeer 

neergezet: op de homepagina 
zie je kluisjes, een memobord 
een dossierkast en meer. Dit 
maakt het aantrekkelijker voor de 
leerlingen om met het programma 
te oefenen. Hoe meer de leerling 
in BLOON oefent, hoe meer 
BLOON-beloningsmunten de 
leerling verdient. 

Het beloningselement ligt bij 
BLOON op de oefentijd en niet 
op het behaalde resultaat. Zo 
stimuleert het programma de 
leerling meer te oefenen. Met 
de verdiende munten richt de 
leerling een eigen spelwereld 
in. Kiest de leerling voor het 
skatepark of toch voor het 
strand? 

Aan de slag met BLOON!

Zet BLOON in op de taaldomeinen spelling, werkwoordspelling, 
woordenschat en vreemde talen. Het programma is methode-
onafhankelijk en geschikt voor leerlingen vanaf het eerste 
leerjaar tot en met het 6de leerjaar én  in het secundair onderwijs. 

Alle leerlingen (brede basiszorg)
Laat alle leerlingen oefenen met de spellingregel van de week of 
het leren van de betekenis van de woorden die centraal staan. 
In het secundair onderwijs kunnen leerlingen de woordenschat 
van de vreemde taal oefenen. 

Een groepje leerlingen (verhoogde zorg en 
uitbreiding van zorg)
Leerlingen die moeite hebben met dezelfde spellingcategorie 
laat je gezamenlijk oefenen met woordenlijsten op maat. Indien 
nodig kun je de lijsten aanvullen met extra ondersteuning. Denk 
hierbij aan het markeren van klanken en het toevoegen van 
instructie. Een begrijpend lezen tekst met moeilijke woorden? 
Gebruik dan de begrippenlijst om de woordenschat uit te breiden.

Individuele leerling (uitbreiding van zorg en IAC)
Zet een passend pakket woordenlijsten klaar waarmee 
de leerling (werkwoord)spelling kan oefenen. Gebruik 
bijvoorbeeld de zinnen- of klankkleurlijsten en pas de extra 
ondersteuningsmogelijkheden toe waar dat nodig is. 

Meer info op www.lexima.be/bloon



Effectief 
rekenonderwijs door 
duidelijke instructie
DOOR MINK SCHELLINGERHOUT

Wied Ruijssenaars, orthopedagoog en onderzoeker, 
schreef samen met Cécile Ruijssenaars-Elshoff het 
boek ‘Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. 
Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal 
probleem’. In hun visie zijn de huidige rekenmethodes 
ontoereikend om de basale rekenvaardigheid van 
leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie 
effectief te verbeteren. Het is dus tijd voor 
verandering. Wied en Cécile baseren zich zowel op 
eigen onderzoek als op de actuele (internationale) 
onderzoeksliteratuur met betrekking tot de 
effectiviteit van rekenonderwijs en dyscalculie.

Vaarwel gangbare diagnostiek
Volgens Wied en Cécile schiet de gangbare 
diagnostiek tekort in het vaststellen van de 
oorzaken en het verklaren van dyscalculie. 
Doorgaans worden rekentesten afgenomen om 
vast te stellen wat de sterke en zwakke punten 
van een leerling zijn. Hiermee krijgen scholen 
inzicht in cognitieve vaardigheden, werkgeheugen 
en verwerkingssnelheid, maar daar liggen niet de 
oorzaken van het rekenprobleem. 

Daarom moeten we op zoek naar alternatieven. 
‘We hebben het bij rekenen over een dynamisch 
(leer)proces. Het rekenproces, dát is wat je moet 
observeren: hoe het rekenen-in-uitvoering verloopt. 
Door een precieze analyse te maken van dat 
rekenen-in-uitvoering, door een daarop gericht 
diagnostisch gesprek te voeren en leerproeven af 

te nemen kom je erachter tegen welke problemen 
de leerling aanloopt.’ In het rekenen-in-uitvoering 
worden de problemen zichtbaar, is de verklaring te 
achterhalen en zijn de handvatten voor de aanpak te 
vinden. Dáár moet de aandacht zich dus op richten. 

Welkom effectieve instructieprincipes
De oplossing voor het rekenonderwijs ligt in het 
gebruik van wetenschappelijk effectief gebleken, 
goed opgebouwde instructieprincipes door alle 
betrokkenen. Een niet goed aansluitende instructie 

Het is een kerntaak van het onderwijs om leerlingen effectief rekenonderwijs 
te bieden. Goed kunnen rekenen is immers een belangrijke basisvaardigheid 
voor iedereen die wil meedraaien in de maatschappij. Toch verlaten nog altijd 
leerlingen de basisschool of het secundair onderwijs zonder over de gewenste 
basisvaardigheden te beschikken. Ook in Vlaanderen is de basiskennis wiskunde 
ronduit zorgwekkend, toonden de STEP-toetsen van eind vorig schooljaar aan (1). 
Hoe kunnen we dit voorkomen?

(1): Eind schooljaar ’21-‘22 kregen 3.740 
leerlingen van het tweede middelbaar uit 115 
Vlaamse scholen een toets wiskunde voorge-
schoteld van het Steunpunt Toetsontwikkeling 
en Peilingen (STEP), een samenwerking tussen 
de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. 
Het doel was nagaan of de leerlingen de 
nieuwe eindtermen behalen. De resultaten voor 
wiskunde blijken zorgwekkend. Voor getallen-
leer en meetkunde haalt bij de leerlingen uit de 
B-stroom respectievelijk amper 51 en 41 pro-
cent de minimumvereisten. Meetkunde is ook 
de zwakke plek voor leerlingen uit de A-stroom: 
slechts 82 procent scoort voldoende. En dit 
terwijl je voor minimumvereisten eigenlijk 100% 
moet kunnen halen, aldus Professor Wim Van 
Dooren van STEP.
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‘We hebben het bij rekenen over 
een dynamisch (leer)proces. Het 
rekenproces, dát is wat je moet 

observeren: hoe het rekenen-in-
uitvoering verloopt’



Cruciaal in hun opvatting is dat de door hen 
uitgewerkte methodiek leeftijd-onafhankelijk is en 
dat de principes van procesonderzoek en aanpak 
bij elke rekenmethode toepasbaar zijn. Het zijn 
de kernprincipes die tot de basisstof moeten 
behoren van elke opleiding waarbij toekomstige 
professionals in aanraking komen met leerlingen 
met een leerprobleem. ‘Wat wij hopen, is dat we met 
deze principes de inhoud van het rekenonderwijs 
verbeteren en dat we mensen instrumenten in 
handen geven om problemen aan te pakken. Als dat 
lukt, zijn we geslaagd.’ 

is namelijk wél de verklaring voor het niet of onvol-
doende geautomatiseerd raken van basiskennis en 
voor de stagnatie in het leren rekenen. Alleen door 
kwalitatief goede instructie, die van meet af aan 
afgestemd is op de problematiek van de leerling, zorg 
je ervoor dat de rekenvaardigheid van leerlingen met 
rekenproblemen en dyscalculie verbetert. 

Allereerst moet je vaststellen om welk type kennis het 
gaat. Het kan hierbij gaan om metacognitieve kennis, 
feitenkennis en procedurekennis. Metacognitieve 
kennis gaat over het kunnen reflecteren en sturen 
van je eigen leerproces, maar ook over jezelf kunnen 
controleren. Het onderscheid tussen feitenkennis en 
procedurekennis is tastbaarder: bij feitenkennis gaat 
het om weten (Wat is ...?), bij procedurekennis om 
toepassen (Hoe doe je ...?). Als je weet om welk type 
kennis het gaat, kun je je instructieprincipes daarop 
gericht aanpassen.

De volgende stap is om vast te stellen wat de 
kwaliteit van de kennis is. Als je de kwaliteit van 
de kennis in het rekenen-in-uitvoering positief 
verandert, dan komt het automatiseren meer en 
beter tot stand. In het automatiseringsproces is 
het voornamelijk belangrijk om eerst de kwaliteit 
te verbeteren, voordat je de kennis uitbreidt naar 
andere contexten of het tempo verhoogt. ‘Ga niet 
het tempo opvoeren als het rekenen nog niet 100% 
goed gaat, dat is desastreus. Fouten hebben geen 
enkele zin. Als kinderen met leerproblemen leren van 
fouten, zouden ze geen leerproblemen hebben.’

Maak iedereen verantwoordelijk voor 
effectief rekenonderwijs
Wied en Cécile raden aan om iedereen al vanaf het 
eerste leerjaar te betrekken bij het proces om het 
rekenonderwijs binnen de school te verbeteren: 
leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners, 
allen – en dat is een noodzakelijke voorwaarde 
– gesteund door de directie. ‘Als je hetzelfde 
begrippenapparaat gebruikt over kennis, kwaliteit 
van kennis en instructieprincipes, dan spreek je 
dezelfde taal en boek je tijdwinst. En door vroeg 
te beginnen voorkom je heel veel emotionele 
schade bij de leerling. Er is geen enkele reden 
om af te wachten. Afwachten bij leerlingen met 
leerproblemen is nooit goed.’

Rekenheld
Lexima biedt al jaren een breed gamma 
programma’s aan om leerlingen met lees- en 
spellingsproblemen te helpen. In de eerste 
maanden van 2023 lanceren wij ook een 
remediërend rekenprogramma: Rekenheld. 
Dit programma, beter gekend als het 
vroegere Garfield Count me in, bevordert 
het automatiseringsproces bij het rekenen 
en is gebaseerd op het bewezen effectieve 
model ‘Rekenmuurtje’. 

We ontwikkelen voor Rekenheld in 2023 een 
preventieve component, die richting eind ’23 
– begin ‘24 gelanceerd wordt.  
Meer informatie lees je op  
www.lexima.be/rekenheld

BRONVERMELDING
Ruijssenaars, A.J.J.M. & Ruijssenaars-Elshoff, C. Th. G. (2021). Berekend! Van 
rekenprobleem tot dyscalculie. Niet-geautomatiseerde basiskennis als 
centraal probleem. Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina

‘Fouten hebben geen enkele zin. 
Als kinderen met leerproblemen 
leren van fouten, zouden ze 
geen leerproblemen hebben’
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Compenseren in het 
digitale onderwijs
DOOR DYMPHE LAAN

Digitaal leermiddel
Er zijn steeds meer uitgeverijen 
die schoolboeken als digitale 
leermiddelen inzetten. Deze 
leermiddelen bevatten ook steeds 
vaker een voorleesfunctie. En dat 
kan handig zijn voor leerlingen 
met leesproblemen zoals 
dyslexie. Uit een Nederlandse 
scholenbevraging bij onder-
steuners in de basisschool blijkt 
dat 39% de voorleesfunctie van 
zo’n digitaal leermiddel inzet 
als compenserend hulpmiddel. 
Dyslexiesoftware zoals Alinea of 
Kurzweil worden bij onze noorder-
buren steeds minder ingezet. 

Veel onderwijsprofessionals 
geven aan dat de voorleesfunctie 
voldoende is voor de leerling. 
In een aantal gevallen zal 
dit ook zo zijn. Echter, veel 
leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte hebben 
daar niet genoeg aan. Met 

Het onderwijs wordt steeds digitaler. Dankzij de cloud 
kunnen leerlingen overal werken en worden lessen 
makkelijk en snel online gegeven. Scholen stappen over 
op digitale leermiddelen. Trendwatchers verwachten 
dat Virtual Reality, Augmented Reality en games in de 
nabije toekomst een grote rol gaan spelen. Zij zien digitaal 
onderwijs als oplossing voor zowel het lerarentekort als de 
dalende scores bij leesvaardigheid. 

alleen een voorleesfunctie kan 
onvoldoende gedifferentieerd 
en ingespeeld worden op de 
behoefte van deze leerlingen. 

Veel meer dan voorlezen
Onderwijsprofessionals 
weten vaak niet welke 
mogelijkheden goede dyslexie- 
of compenserende software 
heeft en hoe deze software 
aansluit bij leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 
Compenserende software 
doet namelijk veel meer dan 
voorlezen alleen. Tijdens het 
voorlezen worden woorden en 
zinnen gemarkeerd om actief 
lezen te bevorderen. Ingebouwde 
woordenboeken zorgen voor 
beter tekstbegrip en voor het 
vertalen. Met markeerstiften kan 
de gebruiker tekstonderdelen 
benadrukken, de gemarkeerde 
stukken kunnen worden 
gebruikt om gestructureerde 

Welke extra 
mogelijkheden 
biedt dyslexie-
software?

•  Verbeter de focus van 
snel afgeleide leerlingen 
door de inzet van de 
dubbele highlight, met het 
geluid uit;

•  De inzet van de 
woordenboeken voor 
NT2-leerlingen helpt 
hen richting een betere 
beheersing van de 
Nederlandse taal, denk 
aan lidwoorden, maar ook 
voorbeeldzinnen; 

•  De markeerstiften en de 
samenvatfunctie helpen 
leerlingen in het vijfde 
en zesde leerjaar ter 
voorbereiding op het 
secundair onderwijs. 

•  Het zelfstandig studeren 
is met Alinea Online nog 
makkelijker met het afdek-
knopje (oogje, werkbalk 
tekstnotities) van de 
ingevulde antwoorden.

•  In Alinea Online kan 
de leerling audio-
fragmenten maken van te 
memoriseren tekst.



samenvattingen te maken. 
Bovendien helpt de software 
ook bij het schrijven. De 
woorden worden na het typen 
voorgelezen, dit helpt om fouten 
op te sporen in eigen teksten. 
Speciale spellingcontrole en 
woordvoorspellers houden 
rekening met fouten die mensen 
met dyslexie maken, ook bij 
werkwoordvormen. 

Breder inzetten
Volgens het Universal Design for 
Learning kan dyslexiesoftware 
als universeel ontwerp worden 
ingezet voor iedereen die dit 
nodig heeft. Vergelijk het maar 
met een afhellend stoeprandje, 
dat de stoep verbindt met de 

straat. In eerste instantie was 
dit bedoeld voor mensen in een 
rolstoel en dus met een extra 
ondersteuningsbehoefte. In de 
praktijk gebruiken niet alleen 
mensen met een rolstoel dit 
stoepje. Denk ook bijvoorbeeld 
aan kinderwagens, winkelwagens 
en koffertjes.

Dyslexiesoftware compenseert 
leerlingen met dyslexie, maar 
kan ook goed ingezet worden 
voor bijvoorbeeld leerlingen met 
een NT2-achtergrond, met een 
uitdaging op aandachtsgebied 
en voor leerlingen met een 
taalontwikkelingsstoornis. Een 
voordeel van deze manier van 
inzetten is dat je het voor meer 
leerlingen gebruikt, waardoor 
leerlingen zich niet meer als 
uitzondering gaan zien. Voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerling is het wegvallen 

van groepsdruk belangrijker dan 
je denkt. Dat lees je ook in het 
artikel van Kobe vanaf blz 47.

Vaak ontbreekt de kennis 
over de mogelijkheden van 
dyslexiesoftware, waardoor 
het niet of onvoldoende wordt 
ingezet. Zorg dat dyslexie-
software onderdeel uitmaakt 
van het dyslexiebeleid op de 
school. Vorm een duidelijke visie 
op het gebruik en maak goede 
afspraken. Welke behoefte is 
er? Wat wil je bereiken met de 
inzet van deze software? Voor 
welke doelgroep wordt de 
software ingezet? Wil je gelijke 
kansen bieden, leerdrempels 
wegnemen en het leerrendement 
van je leerlingen verhogen? 
Zorg er dan voor dat een goed 
compenserend programma zoals 
Alinea toegankelijk is voor je 
brede leerlingenpubliek. 

‘Compenserende 
software doet veel 
meer dan voorlezen!’
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In oktober spraken wij af voor een duo-interview met Kobe en Katrien. Mama 
en zoon getuigden met veel enthousiasme over schoollopen met dyslexie, 
hun ervaringen en hoe compenserende software echt wel helpen kan. Met 
veel positivisme, maar ook hier en daar een kritische noot, schetsen ze een 
genuanceerd beeld. 

Het is geen 
wondermiddel, maar het 
maakt wel het verschil! 
DOOR SOFIA BOONE



Kurzweil je tekst scannen, a.h.w. kennis maken 
met de woorden, waardoor het programma je 
verderop gerichter kan helpen bij het gebruiken 
van die woorden. In beide programma’s is de 
functie “Woordenlijsten toevoegen” een handige 
hulp. Om woordjes en dialogen Frans te leren is 
de voorleesfunctie zijn partner in crime: goed en 
meermaals de tekst beluisteren en zo de juiste 
uitspraak inprenten. 

Het belang van trainingen
Kobe en Katrien leerden de functionaliteiten 
van Alinea & Kurzweil kennen op de ouder-kind 
trainingen vanuit Lexima (toen nog gekend als 
Sensotec) & deden daarna zelf veel gebruikers-
ervaring op. Dat onderstreept het belang van zo’n 
training voor particuliere gebruikers. Katrien volgde 
zowel de basis als gevorderden training. Mooi dat 
ze dit kon en wilde doen, maar wat met anderstalige 
ouders of ouders met minder mogelijkheden? Die 
moeten eigenlijk richting de school kijken voor 
een goede ondersteuning en de best passende 
keuze van hulpmiddel. Ook het informeren en 
trainen van onderwijsprofessionals is dus een 
meerwaarde. Zo hoopt mama Katrien dat het omgaan 
met leer problemen en de mogelijke hulpmiddelen 
ondertussen als onderdeel in de lerarenopleiding 
verankerd zijn. Want als leerkracht weet ze uit 
ondervinding dat er minder beschikbare (zorg)uren 
zijn dan wenselijk is voor een optimale ondersteuning.

Mooi was de anekdote die Kobe vervolgens hierover 
deelde: “Je vraagt hulp bij één functie aan je mama, 
maar dan mag je het volgende half uur luisteren naar 
alle extra’s die ze ook ontdekte en me wil leren. En 
dan wil ik gewoon weten hoe ik die ene knop kan 
gebruiken.”

De hindernissen
In het eerste middelbaar liep Kobe tegen een 
bekende hindernis op, de groepsdruk. “Je wilt 
vooral niet anders zijn”, herinnert Kobe zich nog. 
Vandaag, 4 jaar later, is de laptop goed ingeburgerd 
in de klas en zijn er ook 3 andere klasgenoten die 
voorleessoftware gebruiken. Toch zien sommige 
klasgenoten het gebruik hiervan nog als een “oneerlijk 
voordeel”, wat aantoont dat ook kadering naar de 
klasgenoten toe belangrijk is bij het integreren van 
een compenserend hulpmiddel in de klaspraktijk. 

“Het is dan ook geen wondermiddel, hé”, zegt mama 
Katrien nog. Leerkrachten begrijpen soms niet goed 
waarom de resultaten ondanks het hulpmiddel niet 
perfect zijn. Maar het heeft er natuurlijk ook mee 
te maken wat je iemand met dyslexie laat studeren. 

Een bijzondere gebruiker
De West-Vlaamse Kobe zit in het 4de middelbaar 
B&O (Bedrijf en Organisatie). Kobe heeft dyslexie en 
dysorthografie, wat betekent dat hij moeite heeft met 
lezen en spellen. Ook concentratieproblemen spelen 
hem soms parten. Toch blijft deze 16-jarige niet bij 
de pakken zitten. Na een intense schooldag kan hij 
zijn energie vooral kwijt in zijn sporten, skaten en 
basketten. Kobe maakt al sinds het 1ste middelbaar 
gebruik van compenserende software. 

Kobe is een bijzondere gebruiker van compenserende 
software, want hij gebruikt de installatieversie van 
zowel Kurzweil als Alinea actief. Tijdens zijn toetsen 
beluistert hij de teksten via Kurzweil, die hem, naar 
eigen zeggen, de beste stemkwaliteit biedt. De 
nagenoeg “mensenstem” in de installatieversie 
van Kurzweil spreekt hem aan. Voor het schrijven 
maakt hij gebruik van Alinea, omdat het zo 
gebruiksvriendelijk is, ook in combinatie met vreemde 
talen. Het is te bedienen met een eenvoudige druk op 
de knop. Dat Alinea mee nadenkt over welk woord je 
intypt, de krachtige woordvoorspellingsfunctie, is dan 
weer een sterke troef en iets waar Kurzweil minder in 
tegemoet komt, aldus mama Katrien. 

Eigen versus schoolkeuze
Kobe is op zijn school met zijn duidelijke keuze 
voor Alinea en Kurzweil uniek. Mama en zoon 
ervaren aan den lijve hoe scholen soms vasthouden 
aan pakketten zoals Sprint, die ooit omwille van 
“goedkoopste oplossing” breed gekend raakte. 
Sedert 2017 ondersteunt de Vlaamse overheid haar 
leerlingen met gratis voorleessoftware en ligt de 
keuze van programma bij de leerling. Ondertussen 
is mama Katrien, zelf leerkracht wiskunde in de 
1ste en 2de graad middelbaar, heel ervaren in beide 
installatieversies van de programma’s. “Alinea is 
eenvoudig, maar Kurzweil krijg je toch niet zonder 
inspanning onder de knie.”, zegt Katrien nog.

Veel gebruikte functies
Een leuke Kurzweil-functie “Je document trainen” 
halen beide aan als een meerwaarde. Je laat 

‘Mijn compenserende 
programma’s helpen wel 

echt. Het is echt belangrijk. 
Neem dat weg en dan ben 

ik voor Frans en Engels 
gebuisd voor elke toets’
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Een lijst onregelmatige werkwoorden van buiten 
laten leren, dat is nagenoeg onbegonnen werk. 
De programma’s bieden gelukkig heel wat meer 
dan alleen maar de voorleesfunctie. Zo kan bijv. de 
werkwoordvoorspelling van Alinea compenseren 
bij het moeilijk van buiten kunnen leren van 
werkwoorden. Vaak wordt niet gezien hoeveel extra 
inspanningen een leerling met één of meerdere 
leerproblemen moet leveren om voor een taalvak 
met de hakken over de sloot naar het volgende jaar 
over te kunnen. En wat dat doet met het zelfbeeld 
van die leerling. Jarenlang naar de logopedie, privé-
bijlessen Frans, enz. Het is deze leerlingen helemaal 
niet vreemd. Die extra steun kan echt wel het 
verschil maken.

Een schoolbrede aanpak kan heel wat 
frustraties voorkomen
In het gesprek met mama en zoon komen kleine 
frustraties naar voor. Dat Kobe naast het lezen ook 
op andere vlakken vastloopt (bijv. moeilijk planning 
kunnen aanhouden, zaken vergeten, moeite hebben 
met auditieve instructie, enz.), zorgt soms voor 
een onterechte stempel bovenop de labeltjes. Zo 
toonde een IQ-test aan dat hij meerbegaafd is en 
dus heel wat meer in zijn mars heeft dan men soms 
zou denken op basis van zijn resultaten. In het 
verhaal van mama en zoon wordt duidelijk dat het 
implementeren van een compenserend hulpmiddel 
op schoolniveau doordacht dient aangepakt te 
worden. Een schoolbrede aanpak borgt namelijk 
het succesvol en effectief inzetten van deze hulp-
middelen op een manier die zowel leerlingen als 
leerkrachten ten goede komt. Een plan van aanpak 
richting scholen vormt dan ook steevast een 
onderdeel in de Lexima compenserende trainingen. 
Zo kan ondanks beperkte mankracht toch 
vooruitgang geboekt worden in de ondersteuning bij 
leerproblemen zoals dyslexie.

Dyslexie en wiskunde
Dyslexie laat zich toch vooral voelen bij de vraag-
stukken die moeilijk gelezen en geïnterpreteerd 
worden. Ook de vraagstelling moet duidelijk genoeg 
zijn. Katrien houdt daar zelf enorm rekening mee. Zo 
stelt ze alleen enkelvoudige vragen en maakt ze haar 
examens in een vlot leesbaar lettertype op, Verdana 
11 of 12pt. Meer dan andere leerkrachten weet ze dat 
dyslexie op veel meer invloed heeft dan alleen maar 
Frans, Nederlands en Engels. 

Wat met boekopdrachten
Kobe leest zijn boeken meestal via de Anderslezen-
app, een gratis voorleesapp die ook ontwikkeld 
werd door Sensotec/Lexima. Hij kiest, op basis 

van de boekopdracht op school, een boek uit de 
Luisterpunt-catalogus. Staat het opgegeven boek er 
niet in, dan mag hij vrij een ander boek kiezen. 

Tips voor lotgenoten
 “Maak van zoveel mogelijk hulpmiddelen gebruik en 
ga ook zelf actief op zoek naar de mogelijkheden 
die jou het best kunnen helpen. En luister niet teveel 
naar negatieve opmerkingen van leeftijdsgenoten. 
Dat ze zelf maar eens een dag met dyslexie de 
lessen proberen te volgen…” 

De toekomst
Kobe kijkt eigenlijk wel uit naar de periode na het 
middelbaar. “In het hoger onderwijs staan ze veel 
verder in de begeleiding van studenten met leer-
problemen.” Heel wat hogescholen maken trouwens 
gebruik van Alinea. “Handig dat ik het dan al ken.”, een 
geruststelling voor Kobe die vooralsnog nog niet weet 
in welke richting hij wil verder studeren. 

Met respect voor de privacy wens van de geïnterview-
den werd gekozen voor de aliassen Kobe en Katrien.



•  Kennismakingswebinar per 
programma (gratis): in 20 
minuten krijg je een inkijk in het 
programma en wat het voor jou 
en je leerlingen kan betekenen

•  Inspiratiesessies 
(dagprogramma, gratis): 
gastlezingen verrijken je met 
wetenschappelijke inzichten 
over lezen en leren, je maakt er 
kennis met Lexima en doet aan 
netwerking

•  Bijscholingen (op vraag, gratis 
en betalend aanbod): dit gaat 
van een gratis lezing tijdens 
de directie- en zocodagen 
van jouw scholengroep tot 
een betalende invulling van 
jullie volgende pedagogische 
studiedag. Daarnaast bieden 
we ook nascholingen op maat 
(betalend) aan. Een schoolteam 
van maximum 12 deelnemers 

Verrijkende vorming voor 
maximale leeropbrengst
Voor de onderwijsprofessional die het maximale uit de programma’s willen 
halen, organiseert Lexima België heel wat vormingen, gratis en betalend. 

leert met een programma 
werken én krijgt het advies over 
de passende ondersteuning van 
de leerlingen.

•  Vaardigheidstrainingen 
(betalend): zijn opgesplitst per 
doelgroep. In kleine groepen 
ga je zelf aan de slag en leer 
je de mogelijkheden van het 
programma optimaal benutten. 
Het volgen van een training 
leidt tot een betere inzet van 
de programma’s en vergroot 
de leeropbrengst. Ook de 
theoretische achtergrond 
van het programma komt aan 
bod. Voor de compenserende 
programma’s zijn er ook ouder/
kind trainingen.

•  Opstartsessies LeesVoor! 
(gratis): Deze gratis sessies 
geven alle belangrijke 
informatie mee om met minder 

werkbelasting snel en vlot 
met Alinea of Kurzweil als 
compenserend programma op 
jouw school van start te gaan. 
Ze worden georganiseerd 
n.a.v. het LeesVoor!-project 
dat in gratis voorleessoftware 
voorziet voor leerlingen met 
een zorgnood (en attest) uit de 
basis- en middelbare school. 

•  Kenniskring per programma 
(lidmaatschap): Eenmaal per 
jaar kom je samen om met 
collega onderwijsprofessionals 
die ook met het programma 
werken bij te praten tijdens 
een drankje en een hapje. Elke 
sessie heeft een onderwijs “hot 
topic” als leidraad. 

Vind de meest actuele informatie 
naar www.lexima.be/vorming. 
Vrijblijvend een offerte aanvragen 
doe je via relaties@lexima.be.



Redactioneel | 51

Colofon

Uitgave
Lexima Magazine is een uitgave 
van Lexima. Met dit magazine wil 
Lexima onderwijsprofessionals die 
betrokken zijn bij lees-, spelling- of 
rekenproblemen en therapeuten 
informeren over preventie, 
remediëren, compenserende 
oplossingen en manieren om te 
werken aan leesbevordering.

Lexima Magazine is een uitgave 
van Lexima. Met dit magazine 
willen we professionals betrokken 
bij lees-of spellingproblemen 
informeren over preventie, 
behandeling, compenserende 
oplossingen en manieren om te 
werken aan leesbevordering. 
Het magazine richt zich op de 
leerkracht die zich zorgen maakt 
om de lees-, spelling- of reken-
achterstanden bij zijn of haar 
leerlingen, de schooldirectie die 
goede ondersteuning wil voor 
leerlingen die achterlopen op 
de lesstof of een leerprobleem 
hebben, de zorgcoördinator of 
studiebegeleider die leerlingen 
die moeite hebben vooruit wil 
helpen.

Copyright
Het overnemen van delen van 
de inhoud van Lexima Magazine 
is toegestaan mits de bron 
uitdrukkelijk wordt vermeld.
Vormgeving
Studio Atexo, Leusden.

Oplage
5.000 exemplaren VL
Een Nederlandse versie wordt op 
23.000 exemplaren gedrukt.

Bijdrage leveren
Wil je een bijdrage leveren aan 
de eerstvolgende uitgave van 
Lexima Magazine, mail ons dan: 
consulenten@lexima.be
Lexima behoudt zich het recht 
voor om ingezonden materiaal 
te evalueren op bruikbaarheid 
en om zonder kennisgeving 
vooraf geheel of gedeeltelijk te 
publiceren, tenzij dit expliciet 
werd gevraagd door de inzender.

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en meld 
je aan voor de nieuwsbrief. 
En blijf op de hoogte van de 
effectieve aanpak van lees- en 
spellingproblemen.
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Verantwoordelijkheid
Aan artikelen in dit magazine 
wordt veel zorg besteed, maar 
onjuistheden kunnen nooit 
helemaal worden uitgesloten.
Lexima is niet aansprakelijk 
voor eventuele onjuistheden en 
onvoorziene gevolgen die hieruit 
kunnen voortvloeien. De mening 
van geïnterviewde personen, 
gastauteurs of ingezonden 
materiaal is niet noodzakelijk de 
mening van de uitgever of de 
redactie.
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