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Vraag & antwoord – november 2014 

 
 
“Ik begeleid veel leerlingen met dyslexie in het secundair onderwijs. Is het zinvol om bij hen te 
blijven inzetten op het remediëren van lezen en spellen?” (Mieke, logopedist). Remediëren is 
onontbeerlijk in de aanpak van dyslexie. Maar is dit ook nog zo in het secundair onderwijs?  
 
In het secundair onderwijs verschuift de klemtoon van het ‘leren lezen’ naar het ‘lezen om te leren’. 
Lezen en spellen worden niet meer expliciet aangeleerd. Er wordt verondersteld dat dit geautomatiseerde 
vaardigheden zijn die leerlingen vlot kunnen inzetten. En net daar wringt het schoentje bij leerlingen met 
dyslexie. Het lezen en spellen verlopen allesbehalve geautomatiseerd en staan daardoor soms het ‘leren’ 
in de weg. 
 
Onderzoek toont aan dat er een groot verschil bestaat in de leeftijd waarop leerlingen geen vooruitgang 
meer boeken in het leren lezen. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 15 jaar, maar dit kan individueel 
verschillen van 11 tot 23 jaar. We moeten dus alles in het werk stellen om het leerproces van zwakke 
lezers zoveel mogelijk te stimuleren en te remediëren. Ook in het secundair onderwijs is dit dus nog zeer 
zinvol. Bovendien geven jongeren zelf aan dat het leren van strategieën en trucjes én de herhaling tijdens 
taakgerichte therapie hen enorm vooruit helpt.  
 
Naarmate leerlingen ouder worden, moet de nadruk in de begeleiding echter meer liggen op hoe de 
leerling zijn moeilijkheden kan compenseren. Het is dus van belang middelen en strategieën aan te 
reiken die hen in staat stellen bepaalde taken aan te kunnen, ondanks de ervaren moeilijkheden. Naast 
het remediëren kan dus ook de instructie van begrijpend leesstrategieën en het aanbrengen van een 
studiemethode op maat belangrijk zijn. Hierbij kunnen we eveneens denken aan het compenseren met 
ondersteunende software. Deze software (bv. voorleessoftware, woordvoorspellingssoftware, 
spellingscorrectie…) kan ervoor zorgen dat leerlingen het lezen en spellen functioneel kunnen inzetten om 
teksten in te studeren of om teksten te schrijven. Hierdoor is het mogelijk dat ze minder fouten maken, 
dat ze tijdswinst boeken en dat het dus hun zelfvertrouwen vergroot. 
 
Heel wat factoren bepalen welke behandelingsdoelen en welke strategieën (remediërende, 
compenserende of een combinatie van beide) worden vooropgesteld: 

 Hoeveel remediëring heeft de leerling in het verleden al gekregen en wat was het effect? 

 Wat is het (socio-emotioneel) functioneren van deze leerling, zowel op school als in het 
dagelijkse leven? 

 Welke contextfactoren bepalen het functioneren van de leerling (bv. studierichting, 
ondersteuning thuis…)? 

 Wat is de hulpvraag van de leerling? 

 Wat is de motivatie van de leerling en wat zijn zijn/haar verwachtingen? 
 
Interventies zijn pas effectief als ze zijn afgestemd op de specifieke moeilijkheden, sterktes, 
persoonlijkheid, socio-culturele context en persoonlijke voorkeuren van de cliënt. Zo blijkt intrinsieke 
motivatie om aan de oplossing te werken een cruciale factor in het hele behandelingsproces. Het is dus 
van belang om vooraf de verwachtingen in kaart te brengen en de doelen van de behandeling in 
samenspraak op te stellen. Psycho-educatie speelt hierbij een cruciale rol; onderzoek toont immers aan 
dat het inzicht in de eigen sterke en zwakke vaardigheden ervoor zorgt dat men zichzelf beter kan 
inschatten, meer realistische doelen vooropstelt en op die manier meer succes kan ervaren. Bovendien is 
inzicht in wat dyslexie is en wat dit voor de jongere zelf betekent, één van de voorwaarden om tot een 
gedragsverandering te komen  én een beschermende factor voor socio-emotionele moeilijkheden. 
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Wat je als hulpverlener ook doet, de grondbeginselen van therapie blijven bij elke aanpak gelijk. Begrip 
en je aanpak afstemmen op de sterkte-zwakteanalyse verkregen tijdens de handelingsgerichte diagnostiek 
is het beginpunt. Een combinatie van strategie-instructie en directe instructie is de meest efficiënte 
methodiek voor de behandeling van leerstoornissen, net als in het onderwijs. Expliciete instructie, een 
systematische aanpak, duidelijke doelstellingen én voortdurende feedback bepalen het succes van de 
behandeling. Ook de communicatie met ouders, leerkrachten en andere hulpverleners is cruciaal om 
vooruitgang te boeken. 
 
Wat is nu onze conclusie?  
Het is geen of-of-verhaal, maar een én-én-verhaal. In het secundair onderwijs gaan remediëren en 
compenseren hand in hand en kunnen ze tegelijkertijd ingezet worden bij de behandeling van een leerling 
met dyslexie. Er zijn ontzettend veel factoren die de richting van de behandeling bepalen. Maar één ding 
is zeker: “one size does not fit all”. De behandeling van dyslexie is en blijft maatwerk.  
 
Heb je nog vragen of ben je op zoek naar meer informatie over dit onderwerp?  
Contacteer Ellen Meersschaert of Annelies Aerts.  
 
 

Heb je ook een vraag voor Code? Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis de volgende 
nieuwsbrief niet! 

 
 

mailto:code@thomasmore.be

