
Dyscalculie
Dyslexie

Niet-Verbale Leerstoornis

Benoemen of aanpakken?
De relatieve waarde
van een naam

Lieven Coppens



(c) 2004 - Lieven Coppens2

Algemeen kader

� De leerling is geen leerstoornis

� De leerling is een kind met een leerstoornis en nog 
veel andere kwaliteiten

� De leerling is een kind dat leeft binnen een context
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Algemeen kader

Hellinckx & Ghesquière (1999)

Leerproblemen zijn 
opvoedingsproblemen
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Algemeen kader

Voor het kind
� Demotivatie
� Minder zelfvertrouwen
� Verhoogd risico op faalangst
� Negatief zelfbeeld
� Gedragsproblemen
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Algemeen kader

Voor de ouders
� Ongerustheid
� Angst
� Verdriet
� Irritatie
� Ontgoocheling
� Agressie
� Schuld
� Machteloosheid
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Algemeen kader

Voor het gezin
� Nieuwe opvoedingsnoden
� Aandachtsherverdeling
� Problemen met brussen
� Fysieke weerbaarheid daalt
� Tevredenheidsgevoel daalt
� Reorganisatie gezinstaken
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Algemeen kader

De leerstoornis is niet alleen cognitief:

� De leerstoornis is ook sociaal
� De leerstoornis is ook emotioneel
� De leerstoornis is ook interactief
� De leerstoornis is verstrekkend
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Goede diagnostiek

� Een label brengt rust
� Een label biedt uitzicht op een aanpak

maar:
� Een label houdt ook een beperking in: het enthou-

siasme bij de diagnose is niet altijd gerechtvaardigd
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Goede diagnostiek

� Is psychologisch (cognitief, sociaal, emotioneel)

� Is didactisch
� Is handelingsgericht
� Is consultatief vanuit

– kind (indien oud genoeg)

– ouders
– leerkracht
– school

� Is cyclisch
� Is professioneel
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Goede diagnostiek

� Is handelingsgericht en open

Analyse
van de

hulpvraag

Probleem-
stelling

Probleem-
analyse
op  taak-
niveau

Zonodig
niet taak-
specifiek

onderzoek

Evaluatie

Handelen

Handelings-
plan

opstellen Formuleren
van voorstel-

len voor
oplossing

Klassenraad
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Goede diagnostiek

� Is consultatief in samenwerking met professionelen met het oog op 
het opstellen van een handelingsplan

probleemidentificatie

probleemanalyseinterventie

evaluatie

introductie
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Goede diagnostiek

� Mondt uit in een uitgebreid handelingsplan
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Dyslexie



(c) 2004 - Lieven Coppens15

Dyslexie

Eén geldende definitie:

Men spreekt van dyslexie wanneer de automatisering 
van woordidentificatie (lezen) en/of  schriftbeeldvorming 
(spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer 
moeizaam ontwikkelt.

Gezondheidsraad Nederland 
1995
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Dyslexie

Let op:
� Geen sprake meer van intelligentie als criterium: 

dyslexie kan in principe ook bij kinderen in type 1
voorkomen

Maar:
� Bij een IQ < 70 spreekt men niet meer over een leer-

stoornis, maar wel over algemene zwakte
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Dyslexie

Signalen op kleuterleeftijd:

� Later spreken dan de meeste kinderen
� Moeilijkheden met de uitspraak van woorden
� Traag opbouwen van de woordenschat
� Moeilijkheden om de juiste woorden te vinden
� Moeilijkheden met rijmen
� Moeilijkheden om het alfabet, de cijfers, de dagen van de week, kleuren en vormen te leren
� Moeilijkheden om de eigen naam te spellen en te schrijven
� Moeite om complexe aanwijzingen of routines uit te voeren
� Trager ontwikkelen van de fijne motorische vaardigheden
� Moeite om een verhaal te vertellen of na te vertellen in de juiste chronologie
� Vaak moeite om klanken in woorden te herkennen en klanken samen te voegen tot woorden
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Dyslexie

Signalen bij kinderen tot 9 jaar:

� Moeilijkheden om geïsoleerde woorden te decoderen
� Traag in het leren van het verband tussen letters en klanken
� Verwarren van kleine woordjes
� Het maken van consistente lees- en spelfouten, waaronder: letteromkeringen, 

woordomkeringen, letterinversies, letterverplaatsingen,woordvervangingen
� Verplaatsen van de volgorde van cijfers en verwarren van wiskundige tekens (+ - x : =)
� Moeilijkheden om zich feiten te herinneren
� Traag in het verwerven van nieuwe vaardigheden: valt zeer sterk terug op het memoriseren 

van dingen zonder ze te begrijpen
� Impulsief en vatbaar voor ongevallen
� Moeite met plannen
� Moeilijkheden om het uur af te lezen
� Zwakke fijne motorische coördinatie
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Dyslexie

Signalen bij kinderen tot 13 jaar:

� Leesachterstand
� Omkeren van lettercombinaties
� Traag in het onderscheiden en leren van voor- en achtervoegsels, grondwoorden en andere 

lees- en spellingstrategieën
� Moeite met spelling, spelt eenzelfde woord verschillend op dezelfde bladzijde
� Vermijden om luidop te lezen
� Moeilijkheden met vraagstukken bij rekenen
� Moeilijk of onleesbaar schrijven, vermijden om te schrijven
� Traag of moeilijk oproepen van feiten
� Moeilijkheden met begrip
� Het niet begrijpen van lichaamstaal of de gelaatsuitdrukkingen van anderen
� Moeite met niet letterlijk, overdrachtelijk taalgebruik (grappen, jargon, zegswijzen)
� Moeite met planning en tijdsgebruik
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Dyslexie

Let op:

Deze moeilijkheden kunnen in verband staan met dys-
lexie. Om te bepalen of een persoon werkelijk dyslexie 
heeft, zal er een diepgaand en gespecialiseerd  onder-
zoek moeten uitgevoerd worden.

�Libelle
�Flair
� Je zal het maar hebben
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Dyslexie

Aanpak:

� Aanvaard het probleem van de leerling en verwijt hem geen luiheid, slordigheid 
of onwil. Kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen hebben moeite met 
het automatiseren. Hierdoor lezen ze traag, moeizaam en met veel fouten. Ze 
maken veel spelfouten en schrijven vaak slordig tot onleesbaar. Ze kunnen 
moeilijk dingen uit het hoofd leren zoals versjes, gedichten, de tafels van 
vermenigvuldiging. Vaak hebben ze ook problemen met het organiseren en 
structureren en het uitvoeren van – voor ons – automatische handelingen. Ze 
zijn meestal normaal begaafd en beseffen goed wat er misgaat.

� Spreek één of enkele dagen vooraf met het kind af welk deeltje van de tekst het 
luidop zal moeten lezen. Op die manier kan het kind dit fragment extra 
inoefenen thuis en toch in de klas een geslaagde leesbeurt krijgen.

� Bezorg het kind duidelijke nota’s om te studeren. Dit kunnen de nota’s zijn van 
een andere leerling of een gedrukte tekst die opgesteld werd door de 
leerkracht. De nota’s van het kind met ernstige lees- en spellingproblemen zijn 
vaak ongeordend, onduidelijk en met veel spelfouten.
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Dyslexie

Aanpak

� Controleer dagelijks de schoolagenda van de leerling met ernstige lees- en 
spellingproblemen. Wie een taak niet, foutief of op de verkeerde plaats noteert 
kan ze ook niet goed uitvoeren.

� Bezorg het kind standaardvragen, standaardformuleringen en standaardop-
drachten zodat hij deze kan inoefenen. Op die manier kan de gebruikte taal 
geen belemmering meer zijn om de opdrachten van een toets of proefwerk 
correct te begrijpen. Lees de vragen bij toetsen of proefwerken ook eens 
hardop voor.

� Geef het kind extra tijd: zowel het lezen van de opdrachten als het neer-
schrijven van de antwoorden kosten veel tijd.

� Indien de spelling zwak is, verplicht het kind dan niet om oefeningen aan het 
bord uit te werken of dingen op het bord neer te schrijven.
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Dyslexie

Aanpak

� Trek geen punten af voor spelfouten als de spelling niet de centrale opdracht 
van een taak is (wereldoriëntatie, godsdienst, stellen, …)

� Woorddictee is makkelijker dan zinnendictee.
� Duid een haalbaar aantal woorden aan dat het kind moet kennen: voor een 

haalbare opdracht zal het kind zich makkelijker kunnen inspannen, zonder al op 
voorhand de moed te verliezen.

� Duid fouten niet aan in het rood: vermijd dat een schriftelijke taak een bloederig 
slagveld wordt. Duid fouten liever aan met een streepje in de marge. Zorg er 
met andere woorden ten allen tijde voor dat de taak, het opstel, … van het kind 
niet gedoodverfd wordt!

� Neem met de leerling zelf een toets door. Zo kan hij van zijn fouten leren.
� Werk zo weinig mogelijk met losbladige nota’s en aantekeningen. Deze raken 

bij een kind met ernstige lees- en spellingproblemen sneller door elkaar.
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Dyscalculie
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Dyscalculie

Beschrijvende definitie:

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het 
leren en vlot/accuraat toepassen van reken- en wiskundekennis (feiten/afspraken)

Ruijssenaars
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Dyscalculie

Verklarende definitie:

We spreken van dyscalculie als kinderen ernstig uitvallen op het vlak van rekenen of 
wiskunde, zonder dat hier een aanwijsbare reden voor is.

Dyscalculie is onder te verdelen in de volgende types:

1 Geheugendyscalculie
2 Procedurele dyscalculie
3 Getallenkennisdyscalculie
4 Dyscalculie die te maken heeft met de Niet-Verbale Leerstoornis
5 Dyscalculie die te maken heeft met een algemeen aandachtstekort
6 Dyscalculie die te maken heeft met problemen in het logisch-deductieve denken

Desoete
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Dyscalculie

Let op:
� Het laatste woord is nog lang niet gezegd
� De wetenschap heeft zich tot nu toe weinig met 

rekenen en wiskunde bezig gehouden…veel 
onderzoek moet nog gebeuren…

Maar:
� Het is sectair de naam dyscalculie te reserveren voor 

kinderen met IQ > 115 zoals bij Nelissen!
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Dyscalculie

Signalen :

� Een normale of versnelde taalverwerving op het vlak van spreken, lezen en schrijven. 
Poëtisch aangelegd. Goed visueel geheugen voor het gedrukte woord. Goed op het vlak 
van wetenschappen (tot op het punt dat hogere wiskundige vaardigheden vereist zijn), 
geometrie (logische figuren, geen formules) en creatieve kunsten.

� Moeilijkheden met de abstracte begrippen van tijd en richting. Onbekwaam om een planning 
en de volgorde van voorbije of toekomstige gebeurtenissen op te roepen. Kan de tijd niet in 
het oog houden. Kan systematisch te laat komen.

� Foutieve herinnering van namen. Moeizame koppeling van namen aan gezichten. Vervangt 
namen die beginnen met dezelfde letter.

� Tegenstrijdige resultaten voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Beperkte 
mogelijkheid tot hoofdrekenen. Moeilijkheden met geldrekenen. Kan niet in staat zijn om uit 
het hoofd na te rekenen hoeveel wisselgeld hij moet krijgen.
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Dyscalculie

Signalen :

� Bij het lezen, schrijven en oproepen van getallen komen de volgende algemene fouten voor: 
toevoegen van cijfers, weglaten van cijfers, omkeren van cijfers, verplaatsen van cijfers.

� Onkunde om wiskundige concepten, regels, formules, volgorde van bewerkingen, en 
basisfeiten van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te leren en weer op te 
roepen. Een beperkt lange termijngeheugen (vasthouden en oproepen) van conceptbe-
heersing. Kan de ene dag wiskundige taken wel uitvoeren om er de volgende dag op te 
falen. Kan in staat zijn om te werken in schriften en toch te falen op testen en dergelijke 
meer.

� Kan niet in staat zijn om mechanische processen te begrijpen of zich voor te stellen. Ziet 
een grote tekening te weinig als een geheel. Heeft een beperkte mogelijkheid om zich de 
plaats van de cijfers op de wijzerplaat van een klok, de geografische locatie van straten, 
landen, oceanen en dergelijke voor te stellen.

� Een arm geheugen voor de “lay-out” van dingen. Raakt makkelijk gedesoriënteerd of loopt 
makkelijk verloren. Kan een arm richtingsgevoel hebben, verliest vaak dingen en lijkt 
afwezig te zijn (de verstrooide professor?)
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Dyscalculie

Signalen :

� Kan het moeilijk hebben om begrippen te leren van de formele muziekopvoeding. Kan het 
moeilijk hebben om muziek op zicht te lezen, de vingerzetting te onthouden om een 
instrument te bespelen en dergelijke meer.

� Kan een moeilijke atletische coördinatie hebben, kan het moeilijk hebben met snel veran-
derende fysieke richtingen zoals bij aerobic, dans en turnlessen. Kan het moeilijk hebben 
om de volgorde van danspassen of de spelregels bij sport te onthouden .

� Heeft het moeilijk om tijdens het spel de stand bij te houden of heeft het moeilijk om de 
scoreregels (zoals bij bowling) te onthouden. Vergeet vaak wiens beurt het is bij het spel, 
zoals bij kaart- en bordspelen. Heeft een beperkte mogelijkheid om een strategische 
planning bij een spel te gebruiken (zoals bij schaak).

� Moeilijk komen tot visualiseren.
� Onvoldoende beheersing van wiskundige feiten.
� Moeilijkheden met de links- rechtsoriëntatie.
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Dyscalculie

Signalen :

� Moeite hebben om opeenvolgende procedures en volgordes in wiskundige stappen te 
volgen

� Langzaam zijn in het begrijpen van wiskundige concepten en vraagstukken
� Het verwarren van wiskundige operatoren of ze in een verkeerde volgorde uitvoeren
� Gedeeltelijke of volledige verbanden verwarren
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Dyscalculie

Aanpak:

� Algemene aanbevelingen bij testsituaties:
– Meer tijd geven
– Afzonderlijke, rustige testplaatsen
– Vragen in een groter lettertype
– Voorgelezen testvragen, of testvragen op band
– Laten antwoorden aan het bord
– Testen op speciaal gelinieerd papier
– Wiskundige operatoren in verschillende, afgesproken kleuren
– Gebruik van een zakrekenmachine
– Mondelinge testen
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Dyscalculie

Aanpak:

� Aanbevelingen voor leerlingen met problemen met de snelheid van visuele 
processen:

– Lessen laten opnemen op band, zodat ze zich kunnen concentreren op de 
inhoud van de les en niet op het nemen van nota’s

– Gedrukte lesbundels in een groot lettertype, gecombineerd met een kopie 
van belangrijke delen uit het handboek

– Nota’s laten nemen in verschillende kleuren zodat ze verschillende 
concepten van elkaar kunnen onderscheiden

� Aanbevelingen voor leerlingen die problemen hebben met hun korte termijnge-
heugen en auditieve processen:

– Een dictafoon of cassettespeler laten gebruiken die voorzien is van een 
teller

– Dicht bij de leerkracht laten zitten;
– Wiskundevideo’s laten gebruiken om het werk in de klas te ondersteunen.
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Dyscalculie

Aanpak:

� Aanbevelingen voor leerlingen die zeer tactiel zijn ingesteld:
– Zakrekenmachine laten gebruiken
– Concreet materiaal laten gebruiken zoals blokken, cuisinaire, en andere 

voorwerpen
– Het ruw oppervlak van schuurpapier gebruiken om cijfers of andere 

vormen in uit te knippen, zodat ze langs tactiele weg ondersteund worden

� Aanbevelingen voor leerlingen met problemen met het vlot redeneren of het 
oproepen van informatie uit het lange termijngeheugen:

– Een dictafoon of cassetterecorder voorzien van een teller laten gebruiken
– Wiskundevideo’s laten gebruiken om het werk in de klas te ondersteunen
– Flitskaarten of kaarten met feitenkennis laten gebruiken
– Strategie- en/of procedurekaarten laten gebruiken
– Algoritmekaarten laten gebruiken met de stappen in verschillende kleuren
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Niet-verbale leerstoornis
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Niet-verbale leerstoornis

Geen definitie: syndroom

Syndroom = combinatie van verschillende problemen
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Niet-verbale leerstoornis

Kenmerken

� Zien de bomen maar niet het bos
� Praten veel maar zeggen weinig
� Hebben eerder vriendschappen met oudere of jongere kinderen
� Zien slecht alternatieven en vervallen gauw in routine
� Leren weinig uit eigen ervaring
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Niet-verbale leerstoornis

Sterke kanten:

� Verbale vaardigheden en woordenschat
� Auditieve waarneming
� Verbaal geheugen: kunnen zinnen letterlijk onthouden
� Geheugen voor parate kennis
� Geautomatiseerde kennis
� Concentratie en aandacht
� Motivatie
� Uiterlijk rustig
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Niet-verbale leerstoornis

Zwakke kanten:

� Visueel ruimtelijke vaardigheden
– Houden geen overzicht
– Raken snel de weg kwijt
– Weinig benul voor tijd

� Motorische vaardigheden
– Traag
– Houterig
– Schrijfmotoriek

� Sociale vaardigheden
– Sociaal inlevingsvermogen
– Relatie met leeftijdsgenoten
– Aanpassen aan nieuwe omstandigheden
– Niet-verbale signalen begrijpen

� Waarnemen door voelen en zien
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Niet-verbale leerstoornis

Schoolse problemen

� Moeite met
– Systematische aanpak en taakgerichtheid
– Visueel-ruimtelijk geheugen
– Wiskunde: ruimtelijk inzicht, getalbegrip
– Interpreteren van tabellen en grafieken
– Leggen van verbanden
– Figuurlijke taal
– Denken in gehelen
– Inzicht in oorzaak- en gevolg
– Harde geluiden
– Begrip tijd en oriëntatie in de ruimte
– Creativiteit
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Niet-verbale leerstoornis

Schoolse problemen

� Moeite met
– Aanpassingsvermogen
– Non-verbale signalen
– Emotionele stabiliteit
– Empathisch vermogen
– Sociaal inlevingsvermogen
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Niet-verbale leerstoornis

Aanpak

� Veel verbale ondersteuning
� Inzicht geven in sociale situaties
� Stappenplan en kijkwijzers geven
� Voorspelbaarheid
� Eenduidige verbale communicatie
� Hardop laten verwoorden
� Verbaal leggen van verbanden
� Aanleren van regels voor veel voorkomende situaties
� Training van sociale vaardigheden
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Remediëren en differentiëren
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Remediëren en differentiëren

Leerprincipes

isoleren

oriënteren

herhalen

verkorten

versnellen

identificeren

integreren generaliseren


