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1 Inleiding 
Ieder kind is anders en alle kinderen ontwikkelen zich dus ook anders. Deze ontwikkeling 
vindt vooral plaats volgens de cirkel van basisontwikkeling. Wanneer een kind uitvalt op een 
bepaald gebied, dan zal dat te maken hebben met een gebrek aan een van de drie voorwaarden 
die zich bevinden in het midden van de cirkel.  

Het midden van de cirkel vormt de spil. 
Wanneer deze bij een van de drie stukken vast 
komt te zitten (nieuwsgierig zijn, emotioneel 
vrij zijn of zelfvertrouwen hebben), zal dit 
automatisch gevolgen hebben voor alle andere 
kenmerken die zich in de middelste en 
buitenste kring bevinden. Toch kan de 
leerkracht bij een kleine uitval in de meeste 
gevallen het kind met weinig moeite en bijna 
automatisch weer op de juiste baan krijgen. 
Elke leerling heeft namelijk wel eens een 
proefwerk verknalt of is wel eens een keer 
onrustig. Toch zijn er ook leerproblemen die 
niet zo een, twee, drie verholpen kunnen 
worden. Bij hen ligt de oorzaak niet alleen bij 
uitval in de cirkel van basisontwikkeling, 
maar spelen andere dingen de hoofdrol.  

Alle leerkrachten hebben een bepaalde bagage die ze meenemen wanneer ze hun diploma 
hebben behaald. Inspelen op uitvallers hoort dan ook bij een van de vaardigheden, die een 
leerkracht dient te hebben. Elke leerkracht zal met uitvallers m.b.t. de cirkel van 
basisontwikkeling op zijn eigen manier omgaan en hier weinig moeite aan ondervinden. Toch 
zijn er ook een aantal oorzaken van leerproblemen die verder gaan dan de basisontwikkeling. 
Omdat deze oorzaken steeds meer voorkomen in het onderwijs, is het van wezenlijk belang 
om als leerkracht deze oorzaken te herkennen en er vervolgens op te anticiperen.  

Met deze doelstelling in ons achterhoofd zijn we dan ook aan slag gegaan. Wij hebben ons 
gericht op de verschillende oorzaken van leerproblemen die vallen buiten de cirkel van 
basisontwikkeling. De meest voorkomende oorzaken die zorgen voor deze ernstige 
leerproblemen bij de leerlingen zijn in 3 takken te verdelen: 

• leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie); 

• gedragsstoornissen (ADHD); 

• sociale omgeving. 
Per tak hebben we ons echter beperkt tot de meest voorkomende en tevens meest bekende 
oorzaken. Wij willen met ons werkstuk ervoor zorgen dat leerkrachten begrijpen wat een 
bepaalde oorzaak inhoud en hoe je er vervolgens mee moet omgaan. Wij hopen dan ook dat 
andere leerkrachten hier baat bij zullen hebben. 
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2 Taal- en leesproblemen 

2.1 Wat is dyslexie? 
Als leerkracht ben je vast en zeker al vaak geconfronteerd met de term dyslexie. Toch zullen 
er nog veel leerkrachten zijn die niet precies kunnen aangeven wat dyslexie is en waar je op 
moet letten als iemand dyslectisch is. Welke problemen heeft iemand met dyslexie? En wat is 
nu eigenlijk dyslexie? Iedereen heeft er zo zijn eigen visie op. 

Het woord dyslexie is opgebouwd uit de Griekse woorden: dys + lexis [δυς = �slecht, 
moeilijk� en λεξις = �het spreken�]. Dyslektos [δυσλεκτος] betekent dus letterlijk moeilijk te 
vertellen, maar krijgt onder invloed van het Latijnse woord voor �lezen� [legere] de 
hedendaagse betekenis �woordblindheid�. 

In 1995 heeft de commissie dyslexie in opdracht van de Gezondheidsraad de volgende 
omschrijving gegeven: er is sprake van dyslexie wanneer de automatisering van 
woordidentificatie (lezen) en of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer 
onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt.  

Liefst vijf tot tien procent van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van dyslexie. 
Mensen met dyslexie zijn niet slimmer of dommer dan gemiddeld. Er is alleen sprake van een 
ongelijk verdeelde begaafdheid. Mensen met dyslexie scoren laag op bepaalde 
taalvaardigheden, maar ze scoren vaak hoger op praktische vaardigheden. Zo kunnen ook 
hoogbegaafde leerlingen, zwakbegaafde leerlingen of leerlingen met zintuiglijke tekorten 
(leerlingen met een audiologische of visuele beperking) dyslectisch zijn.  

2.2 Kenmerken van dyslexie 
Een dyslecticus is te herkennen aan verschillende symptomen. Hierbij moet wel vermeld 
worden dat geen enkele dyslecticus precies hetzelfde is noch alle symptomen vertoont.  

Er zijn leerlingen waarbij de symptomen sterk aan de oppervlakte komen, leerlingen waarbij 
de symptomen minder sterk te zien zijn en leerlingen waarbij dyslexie nooit ontdekt zal 
worden. Je kunt het vergelijken met een griepje. De een ligt helemaal ziek op bed (heeft 
koorts, moet steeds overgeven en heeft enorme hoofdpijn), terwijl een ander alleen maar een 
beetje hoeft te hoesten. 

Toch zijn er een aantal symptomen waaraan je een dyslectisch kind kunt herkennen: 

• Maakt veel fouten bij het overschrijven. 

• Schrijft wat je hoort, maar dan ook letterlijk. 

• Draait vaak getallen en letters om. 

• Leest en herleest zonder een tekst goed te begrijpen. 

• Leest spellend of radend. 

• Leest vaak haperend. 

• Heeft automatiseringsproblemen (moeite met het onthouden van dingen). 

• Heeft moeite om de aandacht vast te houden en lijkt vaak weg te dromen. 

• Komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk. 

• Heeft vaak een rommelig handschrift. 
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2.3 Oorzaken van dyslexie 
Er bestaan heel veel theorieën over de oorzaak van dyslexie. De wetenschap er nog niet echt 
over uit hoe het precies in elkaar zit. Daarom een paar aspecten die mogelijk dyslexie kunnen 
veroorzaken 

2.3.1 Erfelijkheid 
Al langer is bekend dat dyslexie erfelijk is. Vaak hebben meerdere leden van de familie last 
van deze stoornis. Het gen, dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van dyslexie ligt ergens 
op chromosoom nummer zes. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. 

2.3.2 Er gaat iets fout tijdens de zwangerschap 
Een theorie waar steeds meer aanwijzingen voor gevonden worden is het belang van het 
hormoon testosteron tijdens de zwangerschap. Een teveel aan testosteron in de eerste 
maanden van de zwangerschap vertraagt de aanleg van de linker hersenhelft en veroorzaakt 
kleine beschadigingen van de hersenschors. Dit zou ook verklaren waarom meer jongens dan 
meisjes te maken krijgen met dyslexie. Jongens produceren zelf ook testosteron. Bij hen ligt 
dus de totale dosis van het hormoon hoger dan bij meisjes. 

2.3.3 Beide hersenhelften werken niet goed samen 
De verbinding tussen de beide hersenhelften, de hersenbalk (corpus callosum), functioneert 
wellicht niet goed. Hierdoor is de informatieoverdracht tussen beide hersenhelften verstoord. 
Informatie uit de rechter hersenhelft (bijvoorbeeld het zien van de letters) wordt moeilijker 
verbonden met informatie uit de linker hersenhelft (bijvoorbeeld het herkennen van de 
betekenis van woorden). 

2.3.4 Informatie komt niet goed binnen 
Informatie die bij de hersenen binnenkomt via ogen en oren, wordt misschien wat chaotisch 
verwerkt. Hierdoor komt een prikkel niet direct op de juiste plaats terecht, maar via omwegen 
later, slechts gedeeltelijk of soms helemaal niet. 

2.3.5 Andere mogelijke oorzaken 

• Zuurstofgebrek tijdens of na de geboorte. 

• Niet aangeboren hersenletsel (b.v. door een auto-ongeluk). 

2.4 Begeleiding en behandelingsmogelijkheden 
Een dyslecticus zal altijd dyslectisch blijven. Men kan er echter wel heel veel aan doen om de 
situatie te verbeteren. Beter leren schrijven en lezen is heel goed mogelijk. Om dit te 
verbeteren is natuurlijk wel een eigen dosis inzet en hulp uit de omgeving nodig. Deze 
belangrijke hulp kun je onderverdelen in drie groepen, welke hieronder besproken worden. 

2.4.1 Thuissituatie (ouders) 
Ouders kunnen meer doen aan dyslexie dan ze vaak zelf denken. Hierbij is het uitermate 
belangrijk dat de ouders vertrouwen hebben in het kunnen van hun kind. Verder is het enorm 
handig wanneer de ouders in overleg met de hulpverlener of leerkracht samen tot een goede 
strategie komen. Het werkt namelijk veel effectiever wanneer beide partijen dezelfde lijn 
volgen. 
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In de thuissituatie gaat het vooral om de kleine dingen die spelenderwijs geoefend kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan: woordpuzzels maken, spelletjes met woorden spelen, zelf een 
memory of domino spel met letters maken, verhaaltjes bij plaatjes maken of gewoonweg veel 
over van alles en nog wat kletsen. Zelfs e-mailen, chatten of msn zijn dingen die goed zijn 
voor kinderen met dyslexie, omdat ze dit leuk vinden om te doen en toch met taal bezig zijn. 

2.4.2 Schoolsituatie (docent) 
Wanneer het probleem erkend is bij een leerling, is het van groot belang dat de school ook 
extra begeleiding gaat bieden. In eerste instantie zal de leerkracht in de klassensituatie zelf 
rekening moeten houden met een dyslectisch kind. Kleine dingen kunnen een dyslectisch kind 
al helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: 

• duidelijk spreken; 

• dingen op het bord schrijven; 

• concreet materiaal meenemen; 

• extra tijd geven voor toetsen; 

• niet 2 proefwerken op 1 dag plannen; 

• het kind niet zelf laten nakijken (het herkent namelijk zijn eigen fouten niet); 

• nooit een onvoorbereide leesbeurt geven; 

• fouten niet steeds met een rode pen aanstrepen; 

• het kind de kans geven om na de les nog enkele vragen te stellen. 
Dit zijn slechts enkele kleine dingen die als vanzelfsprekend worden gezien, maar nog vaak in 
de praktijk vergeten worden. 

Een goede manier om het kind tijdens de les te voorzien van extra hulp is het gebruik van een 
instructietafel. Wanneer de leerkracht klaar is met zijn klassikale uitleg en de leerlingen 
vervolgens zelfstandig aan het werk zet, kan hij het dyslectische kind apart nemen aan de 
instructietafel en samen de opdrachten doorlopen. Tevens blijft het belangrijk om als 
leerkracht zowel de toetsen van het kind, als het kind zelf te blijven observeren. 

Buiten de klas kan het kind dan nog eens extra geholpen worden door een remedial teacher 
(die op de meeste scholen aanwezig is). Tot slot is het ook in de klas belangrijk dat het kind 
vertrouwen krijgt van de leerkracht en dat de leerkracht de ouders op de hoogte blijft houden 
van de dingen die zich op school afspelen en omgedraaid. 

2.4.3 Buitenschoolse situatie 
Vaak is het moeilijk om te bepalen voor welke hulp je moet kiezen want er zijn heel veel 
soorten van hulpverlening. Een remedial teacher bijvoorbeeld helpt met het inlopen van deze 
taalachterstand. Hij geeft inzicht in het gebruik van de taal. De spellingsregels worden 
doorgenomen maar ook hoe je het beste uitzonderingen op regels kunt onthouden. De 
remedial teacher leert technieken aan om het begrijpend lezen te verbeteren. Als men inzicht 
krijgt in waar precies de moeilijkheden zitten en hoe deze aan te pakken, kan het een stuk 
verbeteren. Meestal is deze persoon ook op school aanwezig, wat een hoop kosten bespaart. 

Verder kan men denken aan de hulp van een logopedist (oefenen op het herkennen en 
uitspreken van woorden) en de inschakeling van het RIAGG. 

Dit zijn de meest voorkomende hulpinstanties die ingeschakeld worden. 
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3 Reken-wiskundeproblemen 

3.1 Dyscalculie een fabel? 
Dyscalculie is de laatste jaren een steeds vaker gehoorde term. Echter in tegenstelling tot 
dyslexie bestaat er geen overeenstemming over wat dyscalculie nu eigenlijk is. Het 
Freudenthal Instituut raadt daarom aan om deze term niet te gebruiken. J. Hochstenbach en C. 
Janssen van Consent Onderwijsbegeleiding en Innovatie zeggen zelfs: "Dyscalculie bestaat 
niet." [De Goeij, 2003] Zij beargumenteren dat het gebruik van deze term meer het gevolg is 
van maatschappelijk ontwikkelingen die ervoor zorgen dat alles diagnosticeerbaar moet zijn: 
Men wil overal een sticker op kunnen plakken. 

Nelissen [2004] zegt dat er dan en slechts dan sprake kan zijn van dyscalculie als er een 
significant slechtere prestatie op reken-wiskundegebied te zien is ten opzichte van de andere 
kennis- en vaardigheidsgebieden. Tevens dient deze slechtere prestatie niet het gevolg te zijn 
van een leerachterstand of van minder capaciteit. Daarnaast dient ze niet door (tijdelijke) 
intensieve begeleiding verholpen te kunnen worden. Dyscalculie kan derhalve alleen 
voorkomen bij kinderen (of volwassenen) met een aanzienlijk hoger dan gemiddeld 
intelligentieniveau. 

Een groot probleem met de term dyscalculie is dat het om een stoornis gaat [Braams, 2000]. 
Maar er blijkt zelden sprake te zijn van een pure rekenstoornis. Vaak vindt men ook 
bijvoorbeeld een taalstoornis of een geheugenstoornis. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen 
of het reken-wiskundeprobleem een intrinsiek probleem is, of veroorzaakt wordt door een 
ander probleem. Omdat het reken-wiskundeonderwijs steeds taliger wordt, vallen leerlingen 
met een taalstoornis nu ook uit op reken-wiskundegebied. 

Samenvattend betekent niet goed zijn in wiskunde dus pertinent niet dat er sprake is van 
dyscalculie! Een echte behandeling voor dyscalculie bestaat op dit moment ook nog niet. De 
meningen verschillen zelfs over het feit of dyscalculie überhaupt wel bestaat en zo ja of de 
term wel eenduidig genoeg is om bruikbaar te zijn.  

Reken-wiskundeproblemen bestaan zeer zeker wel en kunnen vaak wel verholpen of 
verminderd worden. Soms door de theorie nog eens uit te leggen, of extra oefening te geven. 
Soms echter ligt het probleem iets dieper. Op dat moment zal een meer individuele 
begeleiding van een leerling noodzakelijk zijn.  

3.2 Oorzaken van reken-wiskundeproblemen 
Problemen met rekenen en wiskunde kunnen vele 
oorzaken hebben. Deze oorzaken liggen vaak in een 
tekort aan kennis en/of vaardigheden op een bepaald 
gebied dat noodzakelijk is voor het reken-
wiskundedomein. Het is belangrijk een goed beeld te 
hebben van de kennis en vaardigheden die nodig zijn. 
Veenman [1998] geeft een overzicht van deze kennis 
en vaardigheden. In de figuur heernaast geeft 
Veenman schematisch de kennis en vaardigheden 
weer die nodig zijn voor het rekenen met procenten. 

Ten eerste is er op een aantal verschillende gebieden 
kennis noodzakelijk. In de eerste plaats is algemene, 
conceptuele kennis nodig. Door de realistische 
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methoden van nu is het belangrijk dat de vraagstelling zelf in eerste instantie begrepen wordt. 
Wanneer essentiële begrippen uit de opgave niet begrepen worden, dan wordt het oplossen 
van de opgave een probleem. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een gebrekkige beheersing 
van de Nederlandse taal (idiomatisch tekort). 

Naast deze algemene kennis is er ook domeinspecifieke kennis nodig. Om goed te kunnen 
rekenen is het ten eerste belangrijk om te beschikken over een goed getalbegrip [Braams, 
2001]. Getalbegrip vindt je terug in het gemak en de flexibiliteit waarmee getallen gebruikt 
worden. Het vertalen van een abstract getal naar een concrete situatie en omgekeerd valt 
onder getalbegrip. Een discussie voeren over een abstract getalsprobleem, zonder 
berekeningen uit te voeren valt ook onder getalbegrip. Naast getalbegrip vallen ook de kennis 
van de symbolen voor verschillende operaties en de rekenregels onder de domeinspecifieke 
kennis. 

Tot slot is metacognitieve kennis vereist. Dit is zelfkennis van de leerling over 
persoonskenmerken, taakkenmerken en strategiekenmerken. Een leerling kan bijvoorbeeld 
weten dat hij zichzelf moet controleren omdat hij soms fouten maakt. 

Zoals altijd geldt bij kennis, hoeft kennis niet correct te zijn. Dit geldt voor alle 
bovengenoemde kennisgebieden. Remediërend handelen kan er dus uit bestaan de kennis op 
een bepaald gebied te corrigeren. 

Naast kennis zijn ook een aantal vaardigheden vereist. Om een opdracht te kunnen uitvoeren 
is het bijvoorbeeld belangrijk om de geschreven tekst te kunnen begrijpen. Het vinden van 
woordbetekenissen aan de hand van geschreven tekst moet zonder problemen verlopen. Deze 
vaardigheden zijn basale geautomatiseerde vaardigheden. Maar ook bij rekenen zijn een 
aantal van deze geautomatiseerde vaardigheden noodzakelijk. Bijvoorbeeld het optellen van 
kleine getallen en de tafels van vermenigvuldigen behoren dusdanig geautomatiseerd te zijn 
dat echt rekenen niet meer nodig is.   

Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over een aantal domeinspecifieke strategieën. 
Dit is bijvoorbeeld het opdelen van een rekenkundige of wiskundige opdracht in een aantal 
deelopdrachten die sequentieel moeten worden uitgevoerd om tot de oplossing te komen. 
Indien een aantal van deze strategieën ontbreken of fouten bevatten, dan kan dit leiden tot 
structurele fouten in het oplossen van problemen. Remediërend handelen dient zich hier naast 
het corrigeren van deze foute strategieën ook te richten op eventuele foute domeinspecifieke 
kennis. 

Tot slot moet de leerling beschikken over metacognitieve vaardigheden. Om een probleem te 
kunnen oplossen, is het belangrijk om het probleem op een gestructureerde manier aan te 
pakken. Indien dit niet gebeurd is het belangrijk om de leerlingen een meer of minder 
uitgebreid stappenplan aan te leren. Indien er dus duidelijk sprake is van zwakke 
metacognitieve vaardigheden na onderzoek, dan kan deze structuurbrengende remediërende 
handeling aanzienlijke verbetering in probleemoplossing aantonen. 

3.3 Begeleiding en behandelingsmogelijkheden 

3.3.1 Bevragen van metacognitieve activiteiten 
De remediërende acties worden na grondig onderzoek gericht op dat gebied waar een 
deficiëntie aantoonbaar is. Echter bij het bepalen van reken-wiskundeproblemen wordt een 
leerling gevraagd om te reflecteren op de oplossingsstrategie die ze gebruikt heeft. Dit zijn 
vragen naar metacognitieve activiteiten. Het probleem met deze vragen is dat niet altijd de 
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feitelijke oplossingsstrategie verteld wordt. Bij bevraging achteraf kan dit bijvoorbeeld tot 
invulling leiden, omdat de leerling weet wat er verwacht wordt. 

Om dit te voorkomen kun je een aantal richtlijnen in acht nemen bij het vragen naar 
oplossingsstrategieën [Veenman, 2003]. Ten eerste is het belangrijk om de vraag direct na 
oplossing van het probleem te stellen. Dus niet even pauzeren of gerust stellen, maar direct 
concreet vragen. Ten tweede is het belangrijk om te vragen naar concrete handelingen. Soms 
kan het belangrijk zijn om een leerling hardop te laten vertellen wat ze aan het doen is. Dit om 
te voorkomen dat er achteraf sprake is van invulling door de leerling. 

3.3.2 Onderzoek van reken-wiskundeproblemen 
Voor het onderzoek van reken-wiskundeproblemen dient men een bepaalde procedure te 
volgen. De eerste stappen van dit onderzoek kunnen door een groep gemaakt worden, maar al 
snel zal men individueel met de leerling verder onderzoek moeten doen. Dit individuele 
onderzoek geeft namelijk de meeste informatie over de specifieke problemen van de leerling. 
Realiseer je dat dit een tijdintensieve procedure is.  

De volgende fasen zullen gedurende het onderzoek doorlopen worden: 

1. Oriëntatie 

2. Analyse 

3. Diagnostisch onderzoek 

a. Oriëntatie 

b. Verantwoording van de oplossingsstrategie 

c. Onderzoek tekstbegrip 

d. Onderzoek functionele categorieën 

i. Meer structuur 

ii. Minder complexiteit 

iii. Verbale hulp 

iv. Materiële hulp 

v. Modelling 

4. Doorverwijzing 

De oriëntatie vindt plaats met behulp van een instaptoets. Deze toets kan klassikaal worden 
afgenomen. Men kan gebruik maken van externe gegevens of toetsen zoals de Cito toets om 
te bepalen of een instaptoets nodig is. De instaptoets kan op verschillende deelgebieden van 
het reken-wiskundedomein worden afgenomen. De analyse van de resultaten van de 
instaptoets vindt daarna plaats. Er is tevens een drempel afgesproken. Deze drempel bepaalt 
welke leerlingen in aanmerking komen voor diagnostisch onderzoek. 

Het diagnostisch onderzoek kan erg uitgebreid zijn en kan op de verschillende domeinen van 
het rekenen en de wiskunde plaatsvinden. De aanpak is telkens vergelijkbaar. Men begint met 
een opgave en kijkt hoe deze wordt gemaakt. Indien de opdracht niet voldoende gemaakt 
wordt, kan besloten worden om de leerling extra hulpmiddelen aan te bieden. Afhankelijk van 
de hulpmiddelen die nodig zijn, wordt bepaald op welk gebied remediërend moet worden 
gehandeld. 
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Indien tijdens het diagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van problemen die niet zonder 
professionele hulp kunnen worden opgelost, dan wordt de leerling doorverwezen. Alle 
informatie wordt vastgelegd op een zogenaamd protocolformulier. Dit formulier kan bij 
doorverwijzing worden meegeleverd, opdat de volgende hulpverlener weet welk onderzoek is 
uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. 
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4 Problemen door gedragsstoornissen 

4.1 ADHD en andere gedragsstoornissen 
Leerproblemen bij kinderen worden soms ook zichtbaar door erkende en aantoonbare 
gedragsproblemen. Hieronder wordt een aantal kort behandeld, waarna dieper word ingegaan 
op de bekendste: ADHD. Er zijn beslist nog meer gedragsproblemen, maar in dit hoofdstuk 
wordt een tipje van de sluier opgelicht. 

4.1.1 PDD-NOS 
PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified [vrij 
vertaald: een in alles (dus in alle gebieden van de hersenen en daardoor dus het gedrag) 
doordringende ontwikkelingsstoornis, die niet op een andere manier (psychologisch) te 
benoemen is]. PDD-NOS wordt gerekend tot de klasse van ontwikkelingsstoornissen waartoe 
ook autisme behoort. Dit komt met name tot uiting door een moeizame ontwikkeling van de 
sociale kant van het kind. Hierdoor word het kind onzeker en houdt het zich vast aan regels en 
patronen (denk aan de film Rainman met Dustin Hoffman). 

De oorzaak is nog niet duidelijk doch wordt gezocht in de ontwikkeling van de hersenen. 
Erfelijkheid wordt als een duidelijke factor gezien bij het ontwikkelen van deze ziekte. 
Belangrijk te erkennen in deze voor zowel ouders, omgeving als docenten is dat de starre 
houding van de kinderen afkomstig is vanuit een gevoel van angst en niet het gevolg is van 
koppigheid van het kind. Vanuit dat perspectief moet men het kind meer beschermend 
opvoeden en begeleiden. 

4.1.2 NLD 
NLD is de afkorting van Non-verbal Learning Disability. Letterlijk vertaald betekent dit �non-
verbale leerstoornis�, dus leerstoornissen die niet met de taal van doen hebben. 
Informatieverwerking via het horen wordt beter verwerkt dan andere vormen van leren. 
Hierdoor ontstaan problemen op het gebied van de motoriek, ruimtelijk inzicht enzovoort. 
Doordat de kinderen zeer mondig zijn word het herkennen van de stoornis erg bemoeilijkt. Op 
school kan dit leiden tot kinderen die worden overvraagd. Dit kan tot gevolg hebben dat 
kinderen koppig reageren, driftbuien hebben en/of angstig zijn. Behandeling van NLD 
gebeurt vanuit twee kanten: 

• tegenover het kind een realistische houding aannemen;  

• een goed inzicht ontwikkelen in de sterke en zwakke kanten van het kind, waarbij met 
behulp van de sterke kanten de zwakke kant wordt gestimuleerd. 

4.1.3 ADHD 
ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder [Letterlijk vertaald: 
aandachttekort stoornis met hyperactiviteit]. ADHD wordt in de volksmond vaak nogal 
lacherig en niet helemaal correct �Alle Dagen Heel Druk� genoemd. 

Een globale onderverdeling van symptomen waar personen met ADHD last van kunnen 
hebben, is de volgende: 

• Aandachtsproblemen of concentratieproblemen 
In de dagelijkse praktijk uit zich dit bijvoorbeeld in vergeetachtigheid, moeite met 
details, dingen kwijtraken, snel afgeleid zijn en allerlei zaken tegelijkertijd doen. Ook 
het niet kunnen luisteren valt hieronder. Hoewel dit de zaken zijn die veelal tot een 



Leermoeilijkheden in het middelbaar onderwijs 

 12 / 19 

negatief resultaat leiden als een oefening moet worden uitgevoerd, is het ook mogelijk 
dat mensen met ADHD zich kunnen hyperfocussen. Dit leidt dan veelal tot een zeer 
goed resultaat. De frequentie en omstandigheden waaronder dit hyperfocussen 
plaatsvindt zijn echter van dien aard dat dit niet als norm kan worden gehanteerd. 
Indien een persoon ten gevolge van een hyperfocus een taak goed heeft uitgevoerd, 
verwacht de omgeving dat dit altijd mogelijk is en legt dus de verwachting te hoog 
voor de betreffende persoon.  

• Impulsiviteit 
Het woord impulsiviteit zegt het al. Als herkenbaar punt geld met name eerst iets 
zeggen en dan pas nadenken, zowel over wat er gezegd is als over de gevolgen ervan. 

• Hyperactiviteit 
Dit is voor de meeste mensen synoniem met ADHD. Het niet kunnen stilzitten en 
constant bezig zijn. Dit wordt veelal als zeer irritant ervaren. 

• Tijdsbeleving 
Minder herkenbaar is het feit dat mensen met ADHD veelal moeite hebben met het 
omgaan met tijd. Het inschatten van de tijd die nog rest voor de te volbrengen taak is 
bijna onmogelijk. Door het fout inschatten van tijd en tijden komen deze personen 
veelal ook te laat op afspraken. 

4.2 Oorzaken van ADHD 
De oorzaak van ADHD is nog niet met zekerheid vast te stellen. Wel heeft onderzoek 
inmiddels aangetoond dat het te maken heeft met een stoornis in de hersenen. Met name gaat 
het dan om de zenuwverbindingen. Erfelijke factoren schijnen ook een rol te spelen, waarbij 
de verschillende omgevingsfactoren een duidelijke bijdrage leveren. De precieze oorzaak, die 
mogelijk ook kan leiden tot betere en gerichte behandeling, is nog niet bekend. 

Zoals hierboven al aangegeven is, is de oorzaak nog niet 100% bekend. Dus is het ook 
duidelijk dat het vaststellen of iemand ADHD heeft bepaald kan worden met een eenvoudige 
test of eenvoudig onderzoek. Om vast te stellen of iemand ADHD heeft, is het noodzakelijk 
dat een professional, veelal een psychiater, ingeschakeld wordt. Deze zal door verschillende 
testen en onderzoeken kenmerken achterhalen en eventuele andere oorzaken uitsluiten. Dus 
wegstrepen, totdat ADHD als enige overblijft. 

4.3 Begeleiding en behandelingsmogelijkheden 
Behandeling van ADHD vindt tweeledig plaats: 

• Medicatie 
Afhankelijk van leeftijd en persoon wordt gekeken naar medicatie die aanslaat. Een 
bekend voorbeeld is Ritalin. 

• Opvoedingsondersteuning 
Hierbij kan men denken aan het informeren van ouders, leerkrachten en andere 
personen in de omgeving van het kind met ADHD een belangrijke taak hebben. Maar 
ook kan men hen wijzen op gedrag van het kind en situaties die extreme reacties bij 
het kind oproepen. Zie ook de volgende alinea betreffende de omgang met kinderen 
met ADHD. 

Binnen een scholengemeenschap en zeker ook binnen een klas gelden richtlijnen. Binnen de 
klas worden die richtlijnen door de docent uitgestippeld. Zoals bij iedere klas geldt dat alle 
kinderen individuen zijn met hun eigen specifieke eigenaardigheden en hun eigen vermogens. 
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Bij kinderen met ADHD is dat niet anders. Toch vereist ADHD dat bij de omgang met dit 
kind rekening wordt gehouden met de stoornis. Het is in dit soort gevallen dan ook raadzaam 
om het leerling-dossier erbij te pakken. Indien de diagnose is gesteld door een arts en er is 
verder onderzoek geweest, dan zijn er mogelijk handvatten om met dit kind om te gaan. 
Mogelijk geeft een sterkte-zwakte analyse in het artsenrapport hulp bij het benaderen van het 
kind. 

Generiek is een aantal tips te geven voor de benadering van kinderen met ADHD: 

• Ordening en structuur is het belangrijkst. Voor alle kinderen is dit belangrijk, voor 
kinderen met ADHD is dit uiterst belangrijk. Aangezien zij zelf het inzicht missen om 
tijdsplanningen op te zetten en zich eraan te houden, zullen zij hier hulp bij nodig 
hebben vanuit de omgeving. Ook zijn zij dermate snel afgeleid, dat structuur hun 
enige houvast kan bieden. Dit is door de begeleiders ook snel en efficiënt bij te sturen. 

• Tips voor verbetering van de aandacht: 
o Plaats het kind vooraan in de klas, opdat het zo min mogelijk wordt afgeleid. 

o Geef eenvoudige opdrachten. 

o Geef een opdracht tegelijkertijd. 

o Voorkom externe prikkels zoveel mogelijk. Plaats de leerling niet naast het 
raam, bijvoorbeeld. 

• Tips ter voorkoming van impulsief gedrag: 
o Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral wat je wel verwacht. 

o Wees altijd prompt met afwijzing en beloning. 

o Maak duidelijke afspraken over de wijze waarop het kind de aandacht mag 
vragen. 

• Tips bij hyperactiviteit: 
o Laat lichamelijke activiteit regelmatig even toe. Vijftig minuten stilzitten is 

veel te lang. 

o Spreek duidelijk af wanneer �bewegen� niet gewenst is en spreek het kind 
hierop aan. 

• Tips voor het tijdprobleem: 
o Werk gestructureerd. 

o Help het kind zichzelf te structureren. 

o Geef eenvoudige opdrachten welke te overzien zijn. Geef dus geen 
samengestelde opdrachten. 

Kinderen met een gedragsstoornis hebben extra aandacht nodig. Het is vaak geen kwestie van 
onwil of onkunde van het kind. Het is aan de docent om dit te herkennen, te onderkennen en 
er mee om te gaan.  
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5 Problemen in de sociale omgeving 

5.1 Het belang van sociale vaardigheden 
Het aanleren van sociale vaardigheden begint al in de eerste weken van je leven. Je leert 
contact te maken met andere mensen. Kleuters kunnen dat al heel goed. Sommige kinderen 
hebben hier echter moeite mee. Dat kan doordat ze opgroeien in een omgeving waar weinig 
andere kinderen zijn of er gewoon weinig ervaring in hebben. Maar er zijn ook kinderen die 
wel genoeg ervaring hebben maar zich geen raad weten in het bijzijn van andere kinderen. We 
spreken dan van sociale problemen of soms ook van sociale angst. 

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Kinderen die sociaal 
vaardig zijn, zijn populair. Daarentegen worden kinderen die moeite hebben met sociale 
vaardigheden vaak afgewezen door leeftijdgenoten en hebben ze ook vaak 
aanpassingsproblemen. Kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden belanden vaak 
in een vicieuze cirkel en raken zo steeds meer achter op het gemiddelde. Op de basisschool is 
dat ongeveer 6% van de kinderen. 

Sociale problemen leiden vaak weer tot andere problemen, zoals slechte schoolprestaties. We 
zien dat sociale problemen soms kunnen leiden tot afhankelijkheid, teruggetrokkenheid en 
agressie. 

Kinderen met sociale problemen kunnen grofweg in twee groepen ingedeeld worden. 

• Kinderen die zich terugtrekken. Deze kinderen hebben weinig contact met 
klasgenoten, en zijn soms zelfs schuw. Deze kinderen vallen niet op in de klas, zijn 
makkelijk en meegaand. Het is vaak moeilijk te herkennen. Vaak is er sprake van een 
sociale fobie. Deze kinderen hebben vaak wel een of twee vrienden, maar voelen zich 
nooit prettig in een groep. 

• Kinderen die op een verkeerde manier contact leggen. Deze kinderen vallen op 
doordat ze ruzie maken, slaan of schreeuwen. Deze groep wordt vaak gepest en is niet 
populair. De school ervaart deze kinderen vaak wel als probleem. 

Beide groepen vinden het moeilijk om de verwachtingen van hun omgeving goed in te 
schatten en hebben weinig vertrouwen in hun eigen kunnen en zijn vaak bang voor sociale 
situaties.  

5.2 Oorzaken van sociale problemen: 

5.2.1 De erfelijke factor 
Vaak zien we dat een van de ouders dezelfde problemen had als het kind. Erfelijkheid kan 
hier een rol spelen (volgens biologen zit het in de genen). Maar het kan natuurlijk ook zo zijn 
dat ouders hun kinderen niet de juiste sociale vaardigheden hebben geleerd (visie van de 
sociologen: �Hoe kan het?�). 

5.2.2 Een traumatische ervaring 
Een andere oorzaak kan een traumatische ervaring zijn, bijvoorbeeld: heel erg gepest worden, 
in elkaar geslagen worden, een sterfgeval of een verhuizing. Dingen dus die een diepe indruk 
maken en waarbij het kind een tijdje nodig heeft om dat te verwerken. Heel belangrijk in deze 
is de houding van de ouders. Kinderen willen niet alleen staan en ouders hebben het er soms 
zelf moeilijk mee. 
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Het ene kind heeft genoeg aan een schouderklopje anderen willen uitgebreid praten over wat 
er gebeurd is. Jongeren verwerken schokkende gebeurtenissen op dezelfde manier als 
volwassenen terwijl kinderen in de basisschoolleeftijd het beste verwerken door de 
gebeurtenis na te spelen. Brugklassers vallen daar dus vaak juist tussenin. Geef het kind in elk 
geval de ruimte. 

5.2.3 Een verkeerd of negatief zelfbeeld 
Soms ontstaan er problemen doordat een kind een verkeerd of negatief zelfbeeld heeft. Deze 
kinderen denken vaak: �Niemand wil met mij bevriend zijn, iedereen vindt mij raar. Ik doe 
toch alles verkeerd.� Hierdoor gaat het kind sociale situaties vermijden en kan de 
vaardigheden dus niet leren. 

Het zelfbeeld van een kind is zeer belangrijk voor het leveren van prestaties op school. De 
vorming van het zelfbeeld is een proces dat in de loop der jaren plaatsvindt en 
cultuurgebonden is. De invloed van de omgeving is dus heel belangrijk. Leergedrag verloopt 
via een vast patroon in stappen: 

• begrijpen; 

• verwerken; 

• toevoegen; 

• toepassen; 

• creatief probleem oplossen. 

Dit zijn de zogenaamde metacognitieve vaardigheden. Verloopt het proces niet volgens deze 
lijn dan wordt de kennis niet opgenomen in het permanente geheugen en is het kind het zo 
weer kwijt. Dit komt overigens ook voor bij hoogbegaafden. 

5.3 Begeleiding en behandelmogelijkheden 
De problemen kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld. Naast observatie kan er 
gesproken worden met mededocenten en ouders. Aanvullende gegevens kunnen verkregen 
worden door de mening van medeleerlingen te peilen. In een vragenlijst vullen klasgenoten in 
wie ze wel en niet leuk vinden, naast wie ze willen zitten, wie de vervelendste is, etc. De 
meeste scholengemeenschappen hebben mensen die speciaal getraind zijn om met deze 
problemen om te gaan, bijvoorbeeld: schoolmaatschappelijk werk en vertrouwenspersonen. 

De behandelmogelijkheden zijn in te delen in vier groepen: 

• Straffen en belonen. Sociaal gedrag kan worden aangeleerd door gewenst gedrag te 
belonen en ongewenst gedrag te bestraffen. Gewenst gedrag wordt zo bevorderd en 
ongewenst gedrag zal afnemen. 

• Modelling. Het kind observeert sociaal gedrag en bespreekt dat met de hulpverlener. 

• Leren sociale signalen te herkennen. Het kind in een training leren sociale signalen te 
herkennen en de verschillende manieren van reageren uitleggen en naspelen. 

• Sociale vaardigheidstraining. Dit is een combinatie van bovenstaande mogelijkheden, 
gecombineerd met een rollenspel .Vaak gebeurt dit in groepsverband. 

Veel scholen bieden deze trainingen aan. Kinderen die in de brugklas instromen en sociale 
problemen hebben worden zo geholpen. Sociale problemen kunnen heel bepalend zijn voor 
het leren van een kind. 
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6 Conclusie 
Leerstoornissen, gedragsstoornissen, problemen ten gevolge van de sociale omgeving of een 
combinatie van deze factoren komen steeds vaker in het voortgezet onderwijs voor. Zaak voor 
elke leerkracht dus om hier iets vanaf te weten. Hoe en in welke mate hangt af van de 
motivatie van de leerkracht zelf. Binnen de opleiding wordt er slechts sporadisch ingegaan op 
extremere leermoeilijkheden en binnen het voortgezet onderwijs moet er ook nog op de 
meeste scholen heel wat veranderen in de zorg voor deze leerlingen.  

Wij hebben ons dan ook vooral gericht op de leerkrachten die werkzaam zijn in het voortgezet 
onderwijs of in opleiding zijn om leerkracht te worden. We hebben beperkt overzicht gegeven 
van leerlingen, waarvan de leerproblemen vaak een diepere oorzaak hebben en die door meer 
te leren alleen niet opgelost kunnen worden. In deze gevallen is er dus ook regelmatig een 
samenwerkingsverband tussen de ouders, de school en een externe instantie. Communicatie is 
van wezenlijk belang om dit samenwerkingsverband goed en functioneel te laten verlopen, 
waarbij alle partijen vooral laten merken vertrouwen in het kind te hebben, zonder meteen te 
letten op de resultaten. Het proces staat boven het product.  

Voor veel leerkrachten is deze samenwerking vaak ook nog eens nieuw. De opleiding richt 
zich vooral op het vakinhoudelijke en de klassensituatie. Wanneer de leerkrachten dan voor 
de klas komen te staan kunnen ze waarschijnlijk wel lesgeven en hun klas runnen, maar 
wanneer ze te maken krijgen met een leerling die een leerstoornis of gedragsstoornis heeft, 
dan komen er opeens hele nieuwe vragen op: 

• Wat houdt deze stoornis eigenlijk in? 

• Wat zijn de oorzaken van deze stoornis? 

• Hoe ga ik ermee in de klas en binnen de school? 

• Bij welke externe instantie kan ik eventueel terecht voor extra begeleiding of hulp? 

De bovenstaande vragen die een leerkracht zich in zo'n geval stelt, hebben we zo goed 
mogelijk proberen te beantwoorden. Er zijn echter nog veel meer varianten van 
leerstoornissen, gedragsstoornissen of problemen in de sociale omgeving. Om al deze 
varianten te bespreken voert. Meer informatie vind je op een van de vele websites die vermeld 
worden in het literatuuroverzicht.  
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Bijlage B Interessante websites 
Alle onderstaande websites bevonden zich op de genoemde URL op 21 mei 2004. 

B.1 Dyslexie 
http://dyslexie.pagina.nl/ 

http://www.dyslexie.net/ 

http://www.woordblind.nl/ 

http://www.leerproblemen.nl/ 

http://home.hetnet.nl/~dyslexie1/ 

B.2 Dyscalculie 
http://www.obd-consent.nl/ 

http://www.tbraams.nl/ 

http://www.dyscalculie.org/ 

http://www.fi.uu.nl/ 

http://www.leerproblemen.nl/ 

B.3 Gedragsstoornissen 
http://adhd.pagina.nl/ 

http://www.balansdigitaal.nl/ 
http://www.adhdland.nl/ 

http://www.hersenstorm.com/ 

http://www.adhd.wereld.nl/ 

http://www.pdd-nos.nl/ 

http://www.nldinfo.nl/ 

B.4 Sociale omgeving 
http://www.docentenplein.nl/ 

http://www.plato.caiw.nl/ 

http://dyslexie.pagina.nl/
http://www.dyslexie.net/
http://www.woordblind.nl/
http://www.leerproblemen.nl/
http://home.hetnet.nl/~dyslexie1/
http://www.obd-consent.nl/
http://www.tbraams.nl/
http://www.dyscalculie.org/
http://www.fi.uu.nl/
http://www.leerproblemen.nl/
http://adhd.pagina.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.adhdland.nl/
http://www.hersenstorm.com/
http://www.adhd.wereld.nl/
http://www.pdd-nos.nl/
http://www.nldinfo.nl/
http://www.docentenplein.nl/
http://www.plato.caiw.nl/
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Bijlage C Pippi Langkous 
 

Twee maal drie is vier  

Wiedewiedewiet en twee is negen  

Ik richt de wereld in  

Wiedewiede naar mijn eigen zin  

 

Hai Pippi Langkous  

Tjollehee tjollehee tjollehopsasa  

Hai Pippi Langkous die doet haar eigen zin  

 

Drie maal drie is vijf  

Wiedewiedewie wil van mij leren  

Vier min vijf is twee  

Diedeldiedeldoe een met ons mee  

 

Ik heb een huis  

Een kakelbont geval  

Een aapje en een paard  

Gebruiken het gewoon als stal  

 

Ik heb een huis  

Ofschoon ik heel graag reis  

En ieder die mij mag  

Die rekent mee op onze wijs  

 

Drie maal drie is vijf  

Wiedewiedewie wil van mij leren  

Vier min vijf is twee  

Diedeldiedeldoe een met ons mee 

 

 

 

Bron: http://www.pippi.net/ (21 mei 2004) 

http://www.pippi.net/
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