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SPEERPUNTEN VAN
HET ABC
Gedrag en
schoolklimaat
Een veilig en positief
schoolklimaat is nodig voor
een optimale ontwikkeling
van de leerlingen.
Onze gedragsspecialisten richten zich bij
voorkeur op een preventieve aanpak én zijn
gespecialiseerd in curatieve interventies om te
ondersteunen bij complexe gedrag en
schoolklimaat vraagstukken.

Leerlingbegeleiding

Door middel van (uitgebreid) onderzoek brengen
we in kaart wat er voor deze leerling, in deze groep
met deze leerkracht nodig is. We denken mee
vanuit expertise en kijken systemisch.

Jonge kind
Een goed begin is het halve
werk. Hoe pak je dat aan? Wij
zijn gespecialiseerd in de
ontwikkeling van het jonge
kind. De brede ontwikkeling
en het spelenderwijs leren
zijn voor ons het
uitgangspunt.

Begaafdheid
Begaafde kinderen hebben net
zo veel begeleiding, feedback en
een passend aanbod nodig als
alle andere kinderen. Heb je
vragen over een of meerdere
begaafde kinderen in je klas? Wij
bieden consulten, onderzoek en
zijn de oprichters van de Day a
Week School.

VOORWOORD
NINA WILLEMSE,
DYSLEXIESPECIALIST
Het werken met kinderen verveelt nooit! Inmiddels heb ik
ruimschoots ervaring als schoolpsychologe en op het gebied van
dyslexie en nog wekelijks ben ik verrast door de mooie, creatieve
inzichten van kinderen. Een open houding om écht contact te maken,
leidt tot verrassend mooie ervaringen.
Als Regiebehandelaar Dyslexie ben ik tevens verantwoordelijk voor
de overkoepelende inhoudelijke zaken op het vlak van de
dyslexiebehandeling en gaandeweg de jaren heb ik de insteek van
puur remediërend naar een veel bredere insteek zien verschuiven.
De psycho-educatie en het leren omgaan met de lees- en
spellingproblemen is van groot belang en iets dat ik van harte
onderschrijf. Dit magazine is een greep uit wat ik zoal voorbij heb
zien komen en dient ter inspiratie en vermaak. Voor vragen, een
brainstorm of een gezonde discussie ben ik graag bereikbaar!
Veel leesplezier!
Nina Willemse (Het ABC)
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Leerlingbegeleiding draait
om de vraag wat deze
leerling in deze klas met
deze leerkracht nodig heeft
voor een plezierige
schooltijd met een optimale
leerontwikkeling. Leren en
het bieden van passend
onderwijs gaan echter niet
vanzelf.?

BEELDSPRAAK BIJ ONZE
DYSLEXIEBEHANDELING:

We leren aan hoe
de schommel in
beweging kan
komen, zodat het
kind zelfstandig
verder en hoger
kan gaan.

BLOG INDIVIDUELE DYSLEXIEBEHANDELING

1
“DE LETTERS DANSEN,”
ZEI ZE. IK ZEI: “DAN
DANSEN WE MEE!”
Samen zochten we een muziekje uit,
hingen letters op en al dansend
sprongen we van /b/ naar /d/ en weer
terug. Daarna noemde ik een woord
en danste zij zelf naar de juiste
beginletter toe. En samen ontdekten
we dat de letters minder dansten,
toen ze daarna weer rustig ging zitten
en de tekst las. Ze vertelde deze
ontdekking enthousiast
aan haar
moeder.
Het volgende meisje dat voor haar
behandeling binnenkwam, zei: "er
staan hier altijd van die mooie
bloemen." Ze is het zoveelste kind dat
hier in de loop der tijd een opmerking
over maakt. "Zou het de sterke
visuele/creatieve kant zijn, waardoor
de kinderen met dyslexie dit eerder
opmerken?" Ik vraag dit meisje of zij
de letters ook wel eens ziet dansen.
Dat is niet zo. Ik vraag haar hoe het bij
haar dan werkt. Ze weet het niet.

”

2

3

ZE HAALT HAAR
SCHOUDERS OP EN ZEGT
DAT ZE “HET GEWOON
NIET KAN”.

EN DAN ZET ZE ZICH
VERVOLGENS VOOR DE
VOLLE 100% IN TIJDENS DE
BEHANDELING.

We bespreken haar huiswerk. De
moeder van het meisje laat weten dat
het veel frustratie oplevert om thuis
te oefenen. "Het kost vaak al een
kwartier voordat we kunnen
beginnen." Tijdens deze behandeling
ruim ik wat tijd in om daar een
gesprek met het meisje over te
hebben. Samen ontrafelen we:
haar gedachten: “Ik kan het toch
niet” en
gevoelens: “boos en verdrietig”
die leiden tot haar verzet: “niet aan
het werk gaan” & “steeds praten
totdat mama boos wordt”.
We schrijven op en samen proberen
we ze vervolgens de andere kant op
te denken. We pakken een ander
kleurtje (ze kiest paars) en volgen het
tegenovergestelde pad.
gedachte: “ik probeer het gewoon”
en gevoelens: “hoopvol”
die leiden tot: “hard werken en
verder komen”.

We vertellen haar
moeder over de helpende
gedachte.“Als ik meer paars denk”
kan ik het wel, zegt het meisje bij de
uitleg en ik denk weer aan de
bloemen.
Elke keer weer sta ik versteld van het
ongelofelijke doorzettingsvermogen
en de veerkracht van deze kinderen
met ernstige dyslexie. Langzaam
maar zeker nemen ze stapje voor
stapje de weg naar het accepteren
van de problemen die ze hebben op
het gebied van lezen en/of spellen. En
acceptatie betekent niet dat ze
stoppen met “meer willen”, maar dat
ze hun eigen successen kunnen gaan
zien, in plaats van zich alleen te
vergelijken met anderen. En dat was
dan ook één van de mooiste
complimenten die ik laatst bij een
evaluatiegesprek van een ouder
kreeg:

Jij hebt mijn kind haar zelfvertrouwen
teruggegeven. En haar stap voor stap in laten zien
wat ze zélf kan en hoe ze daar trots op moet zijn.

Dyslexiespecialist bij het ABC

HET IS FIJN OM TE MERKEN DAT
WE KINDEREN NIET ALLEEN
HELPEN DOOR HET BETER WORDEN
IN LEZEN EN SPELLEN, MAAR OOK
HUN ZELF-VERTROUWEN WETEN
TE VERGROTEN.
Door uitleg over hoe hun gedachten en
gevoelens hun handelen beïnvloeden, leren zij
dit in veel meer situaties herkennen en er wat
mee te doen.
Alle ABC-behandelaren zijn geschoold in de
technieken van "Teken-je-gesprek" om hier
inhoud aan te kunnen geven. Meer weten over
onze behandeling? Klik hier.

”
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NINA WILLEMSE

“HOE DE PRESIDENT VAN AMERIKA EEN
BRUGKLASSER AAN HET LEZEN KREEG”.

GEEF RUIMTE AAN
TAALAMBITIE!
FROUKJE HOOBROECKX

Taalambitie? Bestaat dat? Ja, dat bestaat.
Gelukkig wel! Kinderen met taalambitie popelen
om zich op gebied van taal te ontwikkelen. Ze
genereren als het ware hun eigen ‘taal-leerenergie’.
Jaren geleden zat in mijn brugklas een jongen die
absoluut niet van lezen hield en dit dan ook niet deed.
Niet voor school en al helemaal niet voor zichzelf. Tips
van mij hielpen niet. Tips van vrienden uit de klas (een
toch beproefde methode) hielpen niet. De dreiging van
een onvoldoende voor de opdracht jeugdliteratuur hielp
niet. Hij hield niet van lezen, was er ook niet goed in (ja,
nogal wiedes als je het nooit doet) en was het ook niet
van plan. Tot ik een keer een persoonlijk gesprek met

hem had over wie hij bewonderde. Daar was hij
duidelijk over: Barack Obama, dat was zijn grote held.
Hij had besloten dat hij van Obama alles wilde weten,
om hem beter te leren kennen en te begrijpen. Laat de
goede man nu toch een autobiografie te hebben
geschreven! En dat veranderde de zaak. Dit was geen
boek, dit was een manier om dichterbij zijn doel te
komen. De kiem voor zijn taalambitie was gelegd: die
autobiografie, zo besloot hij, wilde hij koste wat kost
lezen. Moeilijk? Ja, maar dat hinderde niet. Hij wilde
gewoon weten wat er stond, dus dan maar wat meer
moeite doen om het te begrijpen. En elke keer dat ik
de jongen sprak, vertelde hij enthousiast over hoe het
leven van Barack verder was gegaan. Het boek was in
een paar weken uit.

Dit artikel is een bewerking van een blog over
taalambitie van Froukje Hoobroeckx. Meer
voorbeelden van taalambitie? Klik hier voor
haar artikelen over "Geef taalambitie de
ruimte!" op Linkedin.
Heb je zelf ook een mooi voorbeeld? Mail Froukje,
zodat ze ze op kan nemen in haar blog.
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Froukje Hoobroeckx is
onderwijsadviseur op
gebied van taal en
activerend onderwijs
bij het ABC en
‘founder’ van
#taalambitie en
#kinderenmetambitie
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Dat waren toch mooi een flink
aantal ‘leeskilometers per uur’
van hoge kwaliteit; precies wat
kinderen nodig hebben om hun
leesniveau te verbeteren. Maar
wat belangrijker is; deze
jongen had dat ene boek dat je
in je hart raakt, waardoor je
ervaart dat lezen echt iets voor
je kan betekenen. Daar kan
geen juf tegenop!

GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE ANDERS BEKEKEN

Peers

SAMEN
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NA DE INDIVIDUELE
BEHANDELING SAMEN
NOG EEN STAP
VERDER KOMEN...
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Niet
zomaar
loslaten

STERK

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE
Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van de follow-up groepsbehandeling dyslexie die
na de reguliere, individuele behandeling gegeven wordt bij Het ABC. Onderzocht wordt
welke invloed het volgen van de groepsbehandeling heeft op:
·
De mate waarin de leerling adequaat met de
dyslexie om kan gaan
·
De attitude t.a.v. het lezen en spellen
·
Het algehele zelfvertrouwen

Groepsgewijs
nader
ingaan
op
het
onderwerp “dyslexie” geeft de kinderen een
kans om ervaringen en tips uit te wisselen en
een verdiepingsslag te maken, waardoor zij
beter om kunnen gaan met hun dyslexie en
een positievere attitude ten opzichte van
lees- en spellingstaken zullen ontwikkelen,
wat het zelfvertrouwen kan vergroten. Met
dit onderzoek wordt de effectiviteit van de
groepsbehandeling op het beter om kunnen
gaan met dyslexie en de attitude tegenover
lezen en spelling van de leerlingen gemeten,
met als onderliggende vraag of daarmee het
algehele zelfvertrouwen vergroot wordt.
LITERATUURONDERZOEK
De prevalentie van ernstige
dyslexie is in Nederland ongeveer 3,5% tot
5%. De kinderen die in behandeling komen
voor zulke ernstige lees- (en spelling-)
problemen vertonen daarnaast vaak nog
meer problemen, zoals een gebrek aan
zelfvertrouwen of werkhoudingsproblemen
bij taken die een beroep doen op het lezen
en spellen.
Terras, Thompson en Minnis (2009)
beschrijven dat mensen met dyslexie vaak
over minder zelfvertrouwen beschikken en
gemiddeld meer emotionele en gedragsmatige problemen hebben dan personen
zonder dyslexie.
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BELANG VAN HET ONDERZOEK
Het ABC is een onderwijsadviesbureau
dat zich onder andere richt op de
behandeling van kinderen met dyslexie.
Binnen de huidige behandelpopulatie
bevindt zich een groep kinderen die – in
het kader van de sociaal-emotionele
ontwikkeling – gebaat lijkt te zijn bij een
groepsgewijze behandeling (3 tot 5
kinderen) aan het eind van de reguliere,
individuele behandeling. Dit zijn kinderen
die een groot probleembewustzijn hebben
en het lastig vinden om om te gaan met
de gevolgen van hun dyslexie. Deze
kinderen laten wel voldoende vooruitgang
zien op de individuele doelen om hun
lees- en spellingsdoelen te gaan halen,
maar hebben hulp nodig bij het
accepteren van de dyslexie.
Het herhalen van de
spellingsregels en het blijven oefenen met
het lezen op structurele wijze zal
zorgen voor een betere inbedding van het
reeds aangeleerde. Het
competentiegevoel
zal
aannemelijk
vergroten door de succeservaringen van
het kennen van regels en deze kunnen
uitleggen aan anderen. Daarnaast wordt
door de meer klassikale setting de transfer
van de kennis naar school toe mogelijk
makkelijker.

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE
Echter, hij geeft ook aan dat deze indirecte
invloeden moeilijker wetenschappelijk te
bewijzen zijn en pleit voor meer onderzoek
naar “emotional peer support” en de effecten
daarvan op verschillende subgroepen (zoals
dyslectici). Bij de training “Dyslexie de Baas”
(Poleij & Stikkelbroek, 2009) wordt
uitgegaan van een positieve invloed van
emotionele steun van jongeren onderling.
De training bestaat uit psycho-educatie die
groepsgewijs
wordt
aangeboden
aan
dyslectische jongeren (tussen de 12 en 16
jaar). De aspecten uit deze training richten
zich meer op de cognitieve gedragstherapie
en neemt tevens studievaardigheden mee in
de training. Het richt zich duidelijk op een
ouder publiek dan in het onderhavige
onderzoek het geval is. Uit onderzoek naar
de effectiviteit (door bovengenoemden)
blijkt dat na het volgen van de training een
afname van internaliserende problematiek
wordt gerapporteerd door zowel ouders als
de jongere zelf. Daarnaast wordt een
toename
gerapporteerd
in
de
competentiebeleving en gevoelens van
persoonlijke effectiviteit. Uit bovenstaande
komt naar voren dat psycho-educatie over
dyslexie een grote rol kan spelen bij het
vergroten van het zelfvertrouwen en het
voorkomen van overige problemen (op
sociaal of gedragsmatig vlak). Ook zijn er
positieve resultaten op het gebied van de
psycho-educatie en dyslexiegroepsbehandeling bij jongeren. Wat uiteindelijk leidt tot de
volgende vraagstelling: leidt psycho-educatie
en dyslexie-groepsbehandeling bij kinderen
in de basisschoolleeftijd tot het beter om
kunnen gaan met dyslexie en een positievere
attitude ten opzichte van lezenen spellen?
Met als onderliggende vraag; neemt
daardoor het zelfvertrouwen toe?
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Ook
Bosman
en
Braams
(2005)
beschrijven bijkomende problemen. Uit
hun onderzoek komt naar voren dat dat
ouders van kinderen met dyslexie een
hogere
mate
van
angsten
stemmingsproblemen rapporteren, dan
ouders van kinderen zonder dyslexie. Na
een half jaar individuele behandeling
verminderen deze problemen aanzienlijk.
Een deel van de problemen die gepaard
kunnen gaan met dyslexie kan door de
individuele behandeling al verdwijnen of
verminderen. Daarnaast heeft Glazzard
(2010) onderzoek gedaan in Engeland en
daaruit kwam naar voren dat de
belangrijkste factor die bijdraagt aan het
behoud
van
zelfvertrouwen
van
dyslectische leerlingen een vroege
diagnose
is
gepaard
gaande
met
eigenaarschap (dat wil zeggen: weten wat
voor hem/haar zelf bij dyslexie hoort en
hoe daarmee om te gaan).
In het onderzoek van Terras, Thompson
en Minnis (2009) wordt bij dyslectici een
link gevonden tussen het zelfvertrouwen
met betrekking tot schoolse vaardigheden
en prestaties enerzijds en emotionele
symptomen anderzijds. Beschreven wordt
dat een goed begrip van wat dyslexie is,
kan helpen om verdere problemen op het
gebied van zelfvertrouwen te voorkomen.
In het artikel van Singer (2008)
worden de belangrijkste strategieën die
leerkrachten en ouders kunnen inzetten
om leerlingen met dyslexie te helpen
omgaan met faalervaringen op school
beschreven. Te weten: het bevestigen van
de eigenwaarde, uitleg over dyslexie,
vertrouwen geven in de capaciteiten van
de
leerling,
helpende
gedachten
stimuleren,
voorzien
in
onderwijsbehoeften en het voorkomen van pesten.
Humphrey
(2003)
beschrijft
meer
indirecte
manieren
om
het
zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie
te vergroten. Hij benadrukt hierbij het
belang van schoolklimaat, de aandacht
van de leerkracht voor het welbevinden
van de leerlingen en de invloed van peers
op het gevoel erbij te horen en het helpen
van elkaar bij problemen.

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE

HYPOTHESEN
De verwachting is dat de leerling na de
follow-up groepsbehandeling dyslexie:
A. beter om kan gaan met (de gevolgen
van) de dyslexie;
B. een positievere attitude heeft ten
opzichte van de lees- en spellingtaken;
C. meer zelfvertrouwen in het algemeen
zal hebben.
Dit zal blijken uit hogere scores op de
Schaalvragenlijst
Dyslexie
Groepsbehandeling (ontworpen door Het ABC)
en onderdelen van een gestandaardiseerde
vragenlijst,
te
weten
de
Competentie
Belevingsschaal
voor
Kinderen (CBSK, Schaal Schoolvaardigheden en schaal Eigenwaarde) t.b.v. het
zelfvertrouwen.
PROCEDURE
Bij het ABC is de
gangbare werkwijze dat tweemaal tijdens
de
individuele
behandelingen
een
evaluatie plaatsvindt. Wordt op het gebied
van lezen en spellen voldaan aan een
bepaalde norm (zie inclusiecriteria), dan
kan een vervolg in een groepsbehandeling
plaatsvinden. In de groepsbehandeling
wordt opgedane kennis herhaald en
gedeeld en worden ervaringen of tips over
dyslexie uitgewisseld. Blijkt de dyslexie
ernstiger van aard en worden de doelen
nog niet behaald; dan wordt de
individuele behandeling verlengd en
wordt
de
cliënt
ingewerkt
op
compenserende
hulpmiddelen.
Een
controlegroep is door deze werkwijze
lastig te creëren aangezien

de kinderen die niet aan de groepsbehandeling deel kunnen nemen niet
vergelijkbaar zijn. Random toewijzing is om
dezelfde reden niet mogelijk en planningtechnisch niet haalbaar. Er wordt gekozen
voor een quasi-experimenteel onderzoek
met
gebruik
van
een
“pretestposttestdesign”. Tijdens het vakinhoudelijke
teamoverleg wordt het doel en de opzet van
het
onderzoek
besproken
met
de
behandelaars (en regiebehandelaars). Binnen
het
protocol
voor
de
follow-up
groepsbehandeling wordt opgenomen dat de
schaalvragen
en
de
zelfvertrouwenvragenlijst bij de start en aan het eind van de
groepsbehandeling moet worden afgenomen. De gegevens worden anoniem
verwerkt. De groepsbehandeling wordt
gegeven door één van de dyslexiebehandelaren. Dit betreft een psycholoog pf
orthopedagoog met ervaring op het gebied
van
het
geven
van
individuele
dyslexiebehandelingen
(en
soms
ook
groepsbehandelingen).
De groepssessies bestaan uit 8 sessies van 75
minuten per keer, waarbij bij elke sessie
dezelfde opbouw
wordt gehanteerd:
1. Starten met huiswerk bespreken en
herhaling van spellingsregel(s).
2. Aanbieden nieuwe categorie of een
stelopdracht.
3. Leesoefening (theaterlezen, artikel lezen,
moppen lezen).
4. Terug naar de klas & psycho-educatie
Op het gebied van psycho-educatie vindt
uitwisseling plaats over hoe het is om
dyslexie te hebben en wat de kinderen er
zelf al over weten. Er wordt nader ingegaan
op of familieleden het ook hebben en het
nut van lezen en schrijven. Verder maken de
kinderen een mindmap over zichzelf en
kijken
ze
door
middel
van
het
kinderkwaliteitenspel naar wat ze zelf
belangrijk vinden en voor waarden hebben.
Kinderen stellen zelf hun doelen waardoor
ze meer zicht krijgen op wat ze al kunnen en
wat ze nog willen leren. Alle leerlingen
vertellen zelf iets over dyslexie en hun
ervaringen daarmee. Ook schrijven ze een
kort gedichtje over dyslexie.
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VRAAGSTELLING
Om te toetsen of het in groepsverband
behandelen van dyslexie met aandacht
voor de psycho-educatie bijdraagt aan een
positievere attitude tegenover lezen en
spellen, het beter om kunnen gaan met
dyslexie en het vergroten van het
zelfvertrouwen in het algemeen zijnde
volgende hypothesen opgesteld.

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE

De steekproef bestaat uit
kinderen
die
tijdens
de
reguliere
dyslexiebehandelingen
voldoende
vorderingen gemaakt hebben om door te
stromen naar de follow-up behandelgroep.
Inclusiecriteria zijn:
Motivatie: belangrijk dat er motivatie is
en dat het huiswerk over het algemeen
voldoende werd gemaakt tijdens de
individuele
behandeling
(wordt
aangegeven door de behandelaar).
Concentratie en werkhouding: moet
voldoende zijn (wordt ingeschat door de
behandelaar).
Niveau spellen: minimaal behandeling
25 (korte/lange klankenregel).
Niveau lezen: minimaal AVI E4-niveau.
Afhankelijk van startniveau en leeftijd
wordt na overleg tussen de behandelaar
en de regiebehandelaar bepaald of een
leerling voor de groepsbehandeling in
aanmerking komt. Hiermee wordt zicht
gehouden op voldoende homogene
groepen en een passende samenstelling
binnen de groepen.
MATERIAAL
Tijdens de groepsbehandeling leren de
kinderen zoveel mogelijk om te gaan met
hun dyslexie en wordt getracht hun attitude
ten opzichte van lees- en spellingtaken in
positieve zin te veranderen. Om het effect
op deze onderdelen te meten, is gebruik
gemaakt van zelfontwikkelde schaalvragen.
De schaalvragen zijn opgezet ten behoeve
van dit onderzoek en zijn niet getoetst aan
normen van betrouwbaarheid en validiteit
en moeten derhalve met voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd. De schalen geven
wel een weergave van het subjectieve
gevoel van de cliënten over het kunnen
omgaan met hun dyslexie en hun attitude
ten opzichte van lees- en spellingtaken.
Voor het meten van het algemene
zelfvertrouwen wordt de CBSK (Veerman et
al.
2004)
afgenomen.
De
CBSK,
Competentie-Belevingsschaal
voor
Kinderen, is een vragenlijst voor kinderen
tussen de 8 en 12 jaar en geeft een indruk

van de wijze waarop een kind zichzelf
ervaart en hoe de eigen vaardigheden en/of
adequaatheid op een aantal relevante
levensgebieden
worden
inschat.
De
vragenlijst omvat 36 items verdeeld
over zes subschalen, waarvan in dit geval
twee subschalen relevant geacht
worden
en
gebruikt
zullen
worden:
Schoolvaardigheden
en
Gevoel
van
eigenwaarde.
DATANALYSE
De onderzoeksdata zijn
geanonimiseerd
verwerkt.
Voor
de
effectmeting
van
de
follow-up
groepsbehandeling is gebruik gemaakt van
een “pretest-posttest design”. De cliënten
hebben
de
Schaalvragenlijst
Dyslexie
Groepsbehandeling en de CBSK-schalen
tweemaal ingevuld: één keer voor de
groepsbehandeling en één keer na afloop.
De data is geanalyseerd met een t-toets
gepaarde metingen. Bij alle analyses is een
overschrijdingskans van p<.05 gehanteerd.
Hypothese A (omgaan met dyslexie)
De
leerling
kan
na
de
follow-up
groepsbehandeling beter omgaan (met de
gevolgen van) zijn/haar dyslexie:
Hypothese B (attitude)
De leerling heeft na de follow-up
groepsbehandeling dyslexie een positievere
attitude ten opzichte van de leesen spellingtaken;
Hypothese C (zelfvertrouwen)
Het zelfvertrouwen van de cliënt zal na de
follow-up
groepsbehandeling
dyslexie
toegenomen zijn. Dit zal blijken uit hogere
scores op de twee schalen van de CBSK
(Schoolbeleving
en
Gevoel
van
eigenwaarde).
RESULTATEN
Er zijn 6 groepen geweest (3 tot 4 kinderen
per groep). In totaal hebben 22 kinderen,
waarvan 14 meisjes en 8 jongens. De
leerlingen waren tussen de 9 en 12 jaar oud
met een gemiddelde leeftijd van 10,2 jaar
oud (SD=0,98). Over het geheel genomen
kunnen de cliënten na de groepsbehandeling
dyslexie beter omgaan met hun dyslexie,
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STEEKPROEFKARAKTERISTIEKEN

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE

De gepaarde t-toets maakt bovendien
duidelijk dat deze effecten significant zijn.
Alle gevonden p-waarden lagen onder de
0,035. Deze resultaten zijn in
overeenstemming met de verwachting.
CONCLUSIE
Dit onderzoek is opgezet om na te gaan of
een follow-up groepsbehandeling bij
dyslectische kinderen een positieve invloed
heeft op enerzijds het leren omgaan met
dyslexie en anderzijds een positievere
attitude ten opzichte van lees- en
spellingtaken. Bovendien is nagegaan of dit
dan ook (positieve) consequenties voor het
algehele zelfvertrouwen heeft.
Uit onderliggend onderzoek blijkt dat de
eerste
resultaten
voorzichtig
positief
stemmen en dat alle drie de hypothesen
aangenomen
kunnen
worden.
De
normgroep is weliswaar klein, dus er moet
zeer terughoudend worden omgegaan met
dit resultaat. Toch lijken gemiddeld
gezien de cliënten na de groepsbehandeling
aan te geven dat zij beter weten om te gaan
met hun dyslexie, een positievere attitude
ten opzichte van lees- en spellingtaken te
hebben
en
daarnaast
een
hoger
zelfvertrouwen (op het gebied van
schoolvaardigheden en eigen waarde).

KANTTEKENINGEN
De opzet van het onderzoek vertoont naast
een kleine normgroep, nog een aantal
tekortkomingen. Zo is er geen gebruik
gemaakt van een controlegroep, waardoor
niet gezegd kan worden in hoeverre deze
resultaten ook na individuele behandeling
bereikt zouden kunnen worden. De kinderen
die individueel langer doorbehandeld
worden, verschillen qua problematiek van
de kinderen die deel kunnen nemen aan de
groepsbehandeling, wat de opzet van een
controlegroep problematisch maakt. De
groepen worden gegeven door ervaren
behandelaren, maar niet allemaal hebben zij
al eerder groepsbehandelingen gegeven. Dit
kan er voor zorgen dat ondanks een
gestandaardiseerde opzet er toch verschillen
per groep op kunnen treden.
AANBEVELINGEN
Gezien de eerste resultaten is het aan te
raden het onderzoek voort te zetten om na
te gaan of ook bij een grotere steekproef
significante verschillen gevonden worden.
Daarbij zou het een optie kunnen zijn om
ook voor en na de individuele behandeling
metingen te doen. Een andere mogelijkheid
is om na te gaan of het effect van de
groepsbehandeling ook op langere termijn
houdbaar zijn. Er zou bijv. zes maanden tot
een jaar na de groepsbehandeling nogmaals
een meting op dezelfde variabelen gedaan
kunnen worden. Bij een grotere steekproef
zou ook nog nagegaan kunnen worden of er
verschil is in beleving (resultaten) tussen
jongens en meisjes of tussen oudere versus
jongere kinderen. Tot slot zou ook nog
kunnen worden nagegaan of de frequentie
van deelname aan de groepsbehandelingen
van invloed is geweest op de resultaten. Tot
slot kan overwogen worden om de resultaten
van
de
voormeting
(bij
de
groepsbehandeling) af te zetten tegen een
meting aan het eind van de individuele
behandeling.
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hebben zij een positievere attitude
tegenover lees- en spellingtaken en is ook
het algehele zelfvertrouwen toegenomen.
In tabel 1 staat beschreven wat de
gemiddelde scores waren bij de voor- en
nametingen en wat de range van mogelijke
scores was (met een minimum en
maximum
van
de
huidige
onderzoeksgroep. Helaas is bij hypothese C
bij één groep de nameting niet gedaan,
waardoor 4 proefpersonen bij de analyse
van die nameting ontbreken.

EFFECTIVITEITSSTUDIE
GROEPSBEHANDELING
DYSLEXIE
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ONLINE INSPIRATIE
Wat vind je op onze kinderwebsite?

2
3

WIE ZIJN WIJ?

Op de kinderwebsite stellen alle
behandelaren zich op eigenwijze wijze voor!
Benieuwd naar hun favoriete dier? Of wat
ze het liefste doen in hun vrije tijd?

4 SPELLINGSTIPS

Ook bij spelling kun je aan veel meer
oefenmanieren denken dan alleen een regel
stampen en schrijven. Wat dacht je van het
meezingen met (spellings)liedjes?

5

SPREEKBEURT INFO

Jouw spreekbeurt is al bijna af! Alle informatie
staat hier zo handig bij elkaar dat je niet verder
hoeft te zoeken. Je kunt al bijna meteen gaan
oefenen!

18

LEESTIPS

Er zijn nog zoveel meer manieren om te
lezen dan alleen een boek pakken. Klik hier
voor meer tips.

#ALLESVOORHETKIND

6

EXTRA'S

Doe mee aan een knutselwedstrijd, maak je
eigen vlog of doe de dyslexie-kahoot-quiz.
Het kan allemaal! Kijk bij de leuke "extra's"
op de kinderwebsite.

#SAMENDOENWATNODIGIS
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1

WAT IS DYSLEXIE?

Na het onderzoek weet je dat je dyslexie
hebt. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Ga
naar de kinderwebsite om hier meer over te
weten te komen.

DIVERSITEIT EN
BOEKEN

FEMKE DANSE

Functies van literatuur
Literatuur kan worden gezien als een kleine
weergave van de maatschappij. In Nederland
zien we veel etnische diversiteit, dat zou ook in
de literatuur terug te zien moeten zijn.
Verhalen en vooral de personages die erin
voorkomen, zorgen bij de lezer voor
herkenning, verkenning en ze dienen vaak als
voorbeeld.
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Noord-Holland heeft een zeer diverse leerling
populatie. Deze diversiteit wordt helaas niet
altijd weerspiegeld in de literatuur die we
leerlingen aanbieden. Diversiteit in
jeugdliteratuur is van groot belang voor
kinderen, maar waarom is dit nou eigenlijk
belangrijk en hoe geef je dit vorm? In dit artikel
krijg je antwoord op deze vragen over waarom
het zo belangrijk is dat kinderen in aanraking
komen met personages van verschillende
afkomsten, kleuren en culturen.

DOOR HET VERHAAL TE LEZEN
MERKEN KINDEREN DAT DIE
'ANDER' EIGENLIJK DEZELFDE
DINGEN VOELT OF DEZELFDE
DINGEN LEUK VINDT ALS ZIJ.

met een andere etniciteit dan zijzelf. Door ‘het
venster’ zien ze een personage dat er anders
uitziet dan zij, maar door het verhaal te lezen
merken ze dat die eigenlijk dezelfde dingen voelt
of dezelfde dingen leuk vindt als zij. Op die
manier kan literatuur kinderen er bewust van
maken dat er meerdere manieren van ‘normaal
zijn’ bestaan (Nodelman & Reimer in Sipe, 2008,
p. 6). En dat zorgt er weer voor dat vooroordelen
en intolerantie afnemen (Meek, 2001). De ‘wij’ en
‘zij’ verdeling in het hoofd van een kind vervaagt,
want het juiste boek zorgt ervoor dat de ‘dit is
zoals ik ben’-gedachte verbreed wordt: de dingen
die we eerst als vreemd beschouwden staan
door dit boek veel dichter bij ons dan we eigenlijk
dachten (Doll & Garrison, 2013, p. 4). Misschien
zijn ‘zij’ helemaal niet zo anders dan ‘wij’? Door
literatuur als spiegel, voorbeeld of venster te
benaderen, hopen wij kinderen intrinsiek te
motiveren voor het lezen van literatuur waar
diversiteit een rol speelt.
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Jeugdliteratuur heeft drie functies:
1. De spiegel. Personages in de teksten lijken op
de lezers buiten de wereld van de tekst.
Kinderen zien een reflectie van zichzelf en ze
herkennen zichzelf in bijvoorbeeld de emoties
van de personages. De tekst dient als het ware
als een spiegel.
2. Het voorbeeld. Via boeken leren kinderen de
wereld waarin zij leven beter kennen, en zien ze
voorbeelden van de plek die zij in die wereld
kunnen innemen.
3. Het venster. Literatuur verbreedt je horizon,
kinderen lezen over andere belevingen dan
alleen hun eigen. Door dit ‘venster op de wereld’
kijken ze niet naar het herkenbare maar
verkennen ze juist het nieuwe, wat ook hun blik
op zichzelf verrijkt.
Deze functies gelden voor ieder kind. Kinderen van
kleur willen zichzelf terugzien in de boeken die ze
lezen, maar witte kinderen, die vaker gerepresenteerd worden in Nederlandse
jeugdliteratuur,
hebben ook veel baat bij het lezen over personages

BOEKEN

Boeken
Op de volgende pagina staat een lijst met
vijfentwintig kinderboeken. Het zijn goede
voorbeelden van literatuur met etnisch diverse
hoofdpersonages. Een aanrader voor elk kind!
IVoor tips over cultuursensitieve activiteiten,
neem contact op met Femke Danse (Het ABC).

Femke Danse is
onderwijsadviseur bij
Het ABC op gebied
van taal, met als
focus diversiteit en
meertaligheid.
THEORIE EN EXTERNE BRONNEN ZIJN AFKOMSTIG UIT:
VAN DEN BOSSCHE, S., & KLOMBERG, A. (2020). JEUGDLITERATUUR
DOOR DE LENS VAN ETNISCH-CULTURELE DIVERSITEIT
(STICHTING LEZEN REEKS 33). UITGEVER EBURON.
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BOEKENTIPS

7-9

10-12

15+

Planeet Omar (Zanib Mian) Avontuur/humor
In Afrika met Avi en Kumbi (Khize
wamaZambezi) Geschiedenis van
Afrika
Rosa Parks (Lisbeth Kaiser) - Strijd
tegen ongelijkheid
Lily maakt nieuwe vriendjes (Isabel van
Duijne) Verhalen over vriendschap

Sala en Monk. Ons samen.
(Neske Beks) - Zoektocht naar
identiteit, verschillende
gezinssamenstellingen

Stukjes van mezelf (Renée Watson) Vriendschap, afkomst, privileges en
identiteit
Niet te stoppen (Angie Thomas) Dromen volgen, prioriteiten stellen.
Toen ik de sterkste was (Jason
Reynolds) - Vriendschap
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<6

Naima is hier nieuw (Carolijn Leisink) Voorleesverhalen
Duizend-en-één paarse djellaba’s (Lisa
Boersen) -Prentenboek
Mijn haar! (Hannah Lee) - Prentenboek
Prinses Arabella gaat naar de kapper
(Mylo Freeman) - Prentenboek

DYSLEXIEBEHANDELING ONLINE
DE VOOR- EN NADELEN
Inmiddels hebben de behandelaren bij het ABC
vanwege de Covid-19 maatregelen honderden
behandelingen online gegeven. Tijd om de balans
eens op te maken door middel van een enquête
onder hen.

Ervaring behandelaren
De behandelaren geven aan het online behandelen
een ruime voldoende en zij schatten in dat de
kinderen dit ook zo ervaren. Wel zouden zij idealiter
de kinderen weer face-to-face zien, waarbij het online
behandelen wel af en toe als uitwijkmogelijkheid kan
worden gebruikt. Zo kan het online behandelen een
uitkomst bieden bij:

Gladheid
Milde "ziekte"
Vervoersproblemen
Verzetten: makkelijk een
ander tijdstip te vinden

Nieuwe werkvormen

Natuurlijk bood het ten tijde van de
scholensluiting een uitkomst om in ieder geval de
continuïteit van de behandeling te waarborgen en
kinderen verder te helpen. Het bood ook de kans
om nieuwe werkvormen te ervaren en ons online
behandelprogramma Skribbel optimaal te
benutten. De chatfunctie, het gemakkelijk delen
van een tekst (en die arceren tijdens het lezen),
nieuwe beloningsspelletjes aan het eind.

Blijven we dit doen?
Al met al zitten er haken en ogen aan online
behandelen, maar zeker ook voordelen. Het zou zo
maar kunnen dat het niet meer in z’n geheel
verdwijnt, ook al zien we alle kinderen natuurlijk het
liefste gewoon “in het echt”.

BETROKKENHEID
Een groot voordeel van online behandelen is dat gemerkt wordt dat het veel
makkelijker is om zowel school als ouders (en andere betrokkenen) bij de
evaluatiegesprekken te krijgen. Dat verhoogt de betrokkenheid en dat is fijn om
gezamenlijk de schouders eronder te kunnen zetten.

Geschikt voor:
Kinderen die graag in hun eigen
vertrouwde omgeving zijn.
Kinderen die juist door het
beeldscherm heel goed gefocust zijn.
Kinderen die thuis meer zichzelf
kunnen zijn, waardoor er een goede
band kan worden opgebouwd.
Het typen van woorden en daardoor
goede zelfcontrole doordat het kind
zelf terugleest wat het geschreven
heeft.
06 – 31 63 16leren
04
Oudere leerlingen (zelfstandiger,
computervaardigheden, komen voor
zichzelf op bij onrust thuis).

Minder geschikt
voor:
Kinderen met een zeer onrustige
thuisomgeving.
Een thuissituatie waar qua materiaal
onvoldoende aan de voorwaarden
wordt voldaan (internet/computer).
Toetsafnames (deze zijn ook niet
genormeerd voor online afname).
Het schrijven op papier. De spelling
zie je pas als ze het al af hebben.
De jongere www.hetabc.nl/dyslexie
leerlingen (behoefte aan
advies@hetabc.nl
meer face-to-face begeleiding en
concreet materiaal om mee te
werken).

LEREN LEVEN
MET
DYSLEXIE
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