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Theoretisch kader

Hoofdstuk 1: Theoretisch kader
1. Leerstoornissen
1.1 Wat zijn leerstoornissen?
In het Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen) wordt er gesproken
leerstoornissen, leerproblemen en leermoeilijkheden (Desoete, 2009; Dumont, 1994).
Hiermee worden drie verschillende dingen bedoeld, met name: een leerstoornis is een
primaire stoornis op het vlak van rekenen. Een leerprobleem is het overkoepelend
begrip dat gebruikt wordt om aan te duiden dat iemand niet goed kan leren om welke
reden dan ook. Een leermoeilijkheid is een secundair rekenprobleem waar de oorzaak
gelegen is in een andere stoornis of omgeving (Desoete, 2009; Dumont, 1994). In dit
onderzoek wordt enkel de leerstoornis behandeld.
Een

leerstoornis

is

ontwikkelingsstoornis

waarbij

men

voldoet

aan

het

achterstandscriterium, exclusiecriterium en didactische resistentie op het vlak van
spelen, lezen of rekenen (Desoete, 2009; Fletcher, et al., 2002; Shaywitz, Morris, &
Shaywitz, 2008).
Het achterstandcriterium houdt in dat er een klinische achterstand (pc< 10) is
tegenover een relevante referentiegroep (Desoete, 2009; Fletcher, et al., 2002). Het
exclusiecriterium betekent dat men slechts van een leerstoornis spreekt bij kinderen
waar de oorzaak van het probleem niet kan geplaatst worden binnen sociale of
sensoriële deprivatie, inefficiënt onderwijs, emotionele problemen of neurologische
deficieten

(Desoete,

2009;

Fletcher,

et

al.,

2002).

Het

derde

criterium

(resistentiecriterium) verwijst naar het feit dat de moeilijkheden blijven bestaan
ondanks taakspecifieke interventies gedurende 6 maand (Desoete, 2009; Fletcher, et
al., 2002). De diagnose van leerstoornissen is beschrijvend en hoort ook
handelingsgericht geschreven te worden (Desoete, 2009).
Er bestaan twee leerstoornissen namelijk dyslexie en dyscalculie. Dyslexie houdt een
stoornis is bij het lezen, schrijven en/of spellen. Dyslcaculie is een stoornis bij het
wiskundig handelen. Deze twee stoornissen worden verder gedefinieerd en besproken.
1.2 Dyslexie
1.2.1 Definitie
Alhoewel dyslexie een vaak voorkomende ontwikkelingsstoornis is, is er geen
unanimiteit over de definitie. Dit komt omdat de discussie over de definitie van dyslexie
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nog steeds in ontwikkeling is (Johnson, 2008). Er bestaan verschillende theorieën rond
de oorzaak en definities (Ruijssenaars & Ghesquière, 2002; Van der Leij, 1998) en er
is geen eensgezindheid over de opname van een verklarende factor in het
achterstandscriterium binnen de definitie. Deze elementen zorgen er voor dat er
verschillende definities gebruikt worden.
Een toonaangevende definitie komt van de American Psychiatric Association (APA). In
de DSM-IV-TR (2000) geeft APA een beschrijvende definitie zonder hier een
verklarend deel aan toe te voegen.
A. De leesvaardigheid wijkt significant af van wat verwacht mag worden op basis
van leeftijd, intelligentie en scholing.
B. De leesstoornis interfereert ernstig met de schoolvorderingen in het algemeen
(of met activiteiten in het dagelijks leven die leesvaardigheid vragen).
C. Als er sprake is van een zintuiglijke stoornis, dan is het leesprobleem ernstiger
dan gewoonlijk, gegeven die conditie.
Deze beschrijvende definitie krijgt negatieve reacties uit 2 hoeken. Enerzijds van
onderzoekers die het noodzakelijk vinden om een verklaring te integreren in de
definitie. Een voorbeeld hiervan is de definitie van de International Dyslexia
Association.
“ Dyslexie is een stoornis met een neurologische oorzaak, vaak erfelijk bepaald, die het
leren en verwerken van taal belemmert. Variërend van de graad van ernst, kan het tot
uitdrukking komen in problemen met de receptieve en expressieve taal bij het lezen,
schrijven, spellen en soms bij het rekenen. Dyslexie is niet het gevolg van een gebrek
aan motivatie, inadequate instructie of onvoldoende mogelijkheden voor onderwijs, of
andere beperkende omstandigheden, maar kan wel samen met deze omstandigheden
voorkomen.” (International Dyslexia Association- in(Ott, 1997).
Een tweede kritiek geldt voor het achterstandscriterium in de definitie. Aangezien
onderzoek heeft aangetoond dat er geen verband is tussen leerstoornissen en
intelligentie,

en

leerstoornissen

bijgevolg

op

alle

intelligentieniveaus

kunnen

voorkomen, werd dit achterstandscriterium in veel definities weggewerkt. Zo ook in de
definitie van de commissie Dyslexie van de Nederlandse gezondheidsraad (1995).
“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” (Gezondheidsraad, 1995).
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Deze definitie is momenteel de meest geldende in het Nederlandstalige gebied. En is
dus een beschrijvende diagnose zonder verklaring voor de oorzaak. Zoals duidelijk
wordt, is de discussie rond de definitie van dyslexie nog maar recent gestart en wordt
ze nog steeds verder gevoerd.
1.2.2 Prevalentie
Er is onduidelijkheid over de prevalentie van dyslexie, verschillende auteurs geven
verschillende cijfers. Dit komt verder uit de discussie rond de definiëring van dyslexie,
want een andere definitie zal voor andere cijfers zorgen. Van den Bos en Verhoeven
(2004) geven in hun onderzoek aan dat de prevalentie van dyslexie op 3.6 % ligt, en de
prevalentie van spelling&leesproblemen op zo‟n 8.8%. Van den Brande (2000) schat
het aantal dyslectici op 3 à 5 procent. Verschillende onderzoeken geven verschillende
resultaten qua prevalentie maar ze zijn allen ongeveer van dezelfde grootteorde
namelijk tussen de twee en tien procent.
De diagnose dyslexie komt procentueel gezien vaker voor bij jongens als bij meisjes.
Kush en Watkins (2001) vinden op basis van onderzoek dat meisjes algemeen over
een betere leesvaardigheid beschikken en jongens vaker als slechte lezers worden
aanzien. Deze aanleg zorgt er voor dat jongens meer kans hebben op dyslexie. De
precieze verhouding is niet gekend. In 2000 schatte men de verhouding van jongens
meisjes varieert tussen één tot vier keer meer jongens dan meisjes (Flannery,
Liederman, Daly, & Schultz, 2000). De recentste studies geven echter een verhouding
aan van drie jongens tegenover twee meisjes (Van Den broeck, 2002).
1.2.3 Comorbiditeit
Comorbiditeit is meer regelmaat dan uitzondering bij dyslectici. Er is een successieve
comorbiditeit van 50 tot 80 procent met spraak- taal- ontwikkelingsstoornissen in de
kleutertijd (Njiokiktjien, 2004). Een kwart van de kinderen met dyslexie zou ADHD
hebben, terwijl de helft van de kinderen met ADHD dyslexie heeft, deze cijfers van
heterotypische comorbiditeit komen verder uit onderzoek van Pennington (2002).
Kinderen met een leerstoornis hebben ook vaker psycho-sociale problemen dan
andere kinderen (Gadeyne, Ghesquière, & Onghena, 2004). De homotypische
comorbiditeit met dyscalculie (= dubbeldiagnose) ligt op 56 procent. (Light & DeFries,
1995)
1.2.4 Subtypes
Dyslexie kan worden opgedeeld in verschillende subtypes. Verschillende auteurs
maken een classificatie. Dumont (1990) spreekt van auditieve dyslexie en visuele
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dyslexie. Kinderen met auditieve dyslexie hebben moeilijkheden bij de overgang van
het auditieve naar het visuele. Kinderen met visuele dyslexie hebben moeilijkheden bij
de overgang van het visuele naar het auditieve.
Een andere onderverdeling komt oorspronkelijk van Bakker. Hij ziet twee types
dyslexie. Het perceptuele type (P-dyslexie), is te lang blijven zitten in de eerste fase
van de leerontwikkeling en blijft bijgevolg traag en spellend lezen. Het linguïstische
type (L-dyslexie), geeft te weinig aandacht aan de vormkenmerken van de tekst en
leest dus te snel. Bakker koppelt dit aan de activiteit van de hersenhemisferen. Dit
verklarend model wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Sommige auteurs voegen
zaken toe aan het model of vervormen het. (Temmink & Merkelbach, 1998)
Bij het opstellen van de diagnose dyslexie wordt geen subtype toegevoegd. Deze
subtypes hebben enkel zin als er in de behandeling rekening wordt gehouden met de
specifieke moeilijkheden die het kind ervaart. In de realiteit zijn er vaak overlappingen
tussen de verschillende subtypes.
1.3 Dyscalculie
1.3.1 Definitie
Een goede definitie is belangrijk voor de communicatie en het diagnosticeren van een
stoornis. Ook bij dyscalculie bestaan er verschillende opvattingen over de definitie.
Hardnekkige stoornissen op vlak van rekenen worden nog erg uiteenlopend benoemd,
er zijn heel wat verschillende opvattingen over wat de term dyscalculie inhoudt en wat
niet (Desoete, Roeyers, & Buysse, 2000; Stock, Desoete, & Roeyers, 2006).
De American Psychiatric Association biedt een beschrijvende definitie in de DSM-IVTR (2000). Deze criteria worden wereldwijd gehanteerd.
A. De rekenkundige begaafdheid ligt, gemeten met een individueel afgenomen
gestandaardiseerde test, aanzienlijk onder het verwachte niveau dat hoort bij
de leeftijd, de gemeten intelligentie en bij de leeftijd passende opleiding van de
betrokkene.
B. De stoornis van criterium A interfereert in significante mate met de
schoolresultaten of de dagelijkse bezigheden waarvoor rekenen vereist is.
C. Indien een zintuigelijk defect aanwezig is, zijn de rekenproblemen ernstiger dan
diegene die hier gewoonlijk bijhoren.
Deze beschrijvende criteria bevatten geen enkele vorm van ethiologie van de stoornis.
Er worden overheen de wereld verschillende invullingen gegeven aan de term
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dyscalculie.In de Verenigde staten wordt dyscalculie beperkt tot rekenproblemen na
een duidelijke hersenschade (Geary, 2004).
In Nederland wordt dyscalculie gedefinieerd als een stoornis in de automatisering
(Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2004). Terwijl er in Vlaanderen voor gekozen
werd een beschrijvende definitie op te stellen zonder uitspraak te doen over de
oorzaak van dyscalculie (Desoete, 2009; Desoete, Ghesquière, Walgraeve, &
Thomassen, 2006). Omdat er nog geen consensus bestaat over een valide definiëring
van dyscalculie zijn de meeste definities beschrijvend (Kavale & Forness, 2000).
Ondanks de onduidelijkheid over de oorzaak, is er in Vlaanderen wel de algemene
overtuiging dat dyscalculie wel degelijk bestaat en dat het interventies verantwoordt. Er
is de laatste jaren volop gewerkt aan een werkdefinitie in het zorglandschap. Deze
definitie heeft als doel eenduidig te kunnen diagnosticeren en instrumentarium te
kunnen aanbieden om de diagnose te kunnen stellen.
“Een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren
en het accuraat en/of vlot toepassen van het rekenen (getalbeeldontwikkeling, tellen,
maatbegrip, rekenfeiten, inzicht in de getalstructuur en de getallenlijn, uitvoeren van
rekenalgoritmes, mentale representatie (modellering) visuospatiële onderbouw van de
meetkunde) die niet volledig verklaard kan worden door een verminderde intelligentie”
(Defour, et al., 2004; Desoete, 2009).
1.3.2 Prevalentie
Door de onduidelijkheid omtrent de definitie van dyscalculie zijn er veel problemen bij
het bepalen van de prevalentie. Afhankelijk van de definiëring van dyscalculie komt
men andere cijfers uit (Stock, et al., 2006). Er werden nog geen grootschalige
epidemiologische studies gevoerd naar deze stoornis. Het voorkomen wordt
internationaal geschat, aan de hand van enkele kleinere studies, op zo‟n drie tot zes
procent (Mazzocco & Myers, 2003). In Vlaanderen werden deze cijfers bevestigd door
de studie van Desoete (2004) dat de prevalentie tussen de 2.27% en 7.70% bij
kinderen in het basisonderwijs plaatst. In Nederland wordt de prevalentie op vier tot
zeven procent geschat (Van Loosbroek, 2004). Geary (2004) komt een prevalentie
tussen drie en vijf procent uit. Deze cijfers komen ongeveer overeen met de
prevalentiecijfers voor dyslexie en ADHD (R.S. Shalev, Auerbach, Manor, & GrossTsur, 2000).
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Specifiek voor dyscalculie zijn er onderzoeken die een gelijke verhouding jongensmeisjes vinden (Desoete, Roeyers, & De Clerq, 2004; R. S. Shalev, 2004) en er zijn
onderzoeken die een lagere prevalentie bij jongens vinden dan bij meisjes
(Ghesquière, Ruijssenaars, Grietens, & Luyckx, 1996)
1.3.3 Comorbiditeit
Er bestaat nog maar weinig onderzoek naar dyscalculie en eventuele comorbide
stoornissen (Bruylants, 2005-2006). Onderzoek geeft aan dat 26 % van de kinderen
met dyscalculie comorbide symptomen van ADHD hebben (Gross-Tsur, Manor, &
Shalev, 1996). De homotypische comorbiditeit met dyslexie wordt op 50 procent
geschat (Ostad, 1998). Comorbiditeit lijkt meer wel dan niet voor te komen bij kinderen
met dyscalculie. Slechts in de helft van de gevallen blijkt het om geïsoleerde
dyscalculie te gaan (Ghesquière, et al., 1996).
1.3.4 Subtypes
Kinderen met dyscalculie vormen een heel heterogene groep, niet elk kind ervaart
dezelfde problemen met rekenen. Bijgevolg is er onderzoek gevoerd naar de
subtyperingen binnen dyscalculie (Geary, 1993). Geary (2004) benoemt drie subtypes:
semantische

geheugendyscalculie,

procedurele

dyscalculie

dyscalculie. Latere onderzoekers vullen dit aan met

en

visuospatiële

getallenkennisdyscalculie

(Cornoldi & Lucangeli, 2004; Stock, et al., 2006).
Kenmerkend voor semantische geheugendyscalculie zijn de moeilijkheden bij het
ophalen en onthouden van rekenfeiten (Geary, 2004). Deze kinderen maken veel
fouten en hebben een zeer wisselende reactietijd op geautomatiseerde taken (vb.
maaltafels). Soms lukt het om zaken uit het langetermijngeheugen te halen maar dan is
de kans op fouten groot (Stock, et al., 2006).
Kinderen met procedurele dyscalculie maken veel procedurefouten en gebruiken
minder adequate strategieën (Geary, 1993). Cornoldi & Lucangeli (2004) beschrijven
de

problemen

van

dit

subtype

als

moeilijkheden

met

probleemoplossende

vaardigheden. Ze werken veel trager dan andere kinderen en gebruiken veel jongere
strategieën (Stock, et al., 2006).
Als derde subtype komt de visuospatiële dyscalculie, dit wordt gekenmerkt door
problemen bij het ruimtelijk voorstellen van numerieke en andere informatie (Geary,
2004). Deze kinderen hebben moeilijkheden met tabellen, visualiseringen en cijfers in
een getallenrij plaatsen (R. S. Shalev, 2004).
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Getallenkennisdyscalculie is het laatste subtype. Dit wordt niet vaak beschreven in de
onderzoeksliteratuur. Deze problematiek wordt gekenmerkt door het ontbreken van
inzicht in de structuur van het getallenstelsel. De grootste problemen stellen zich bij
lezen en schrijven van getallen, getalproductie en getallenkennis (Stock, et al., 2006).
Alhoewel deze subtypes in de theorie wel duidelijk zijn, worden ze niet gebruikt bij de
diagnosticering van kinderen. Er is bij veel kinderen een overlap tussen de
verschillende subtypes, dus is het vooral belangrijk om naar de individuele problemen
van dat kind te kijken (Stock, et al., 2006).

2

De beleving van kinderen met een leerstoornis en het belang van
de omgeving hierin
2.1 Persoonlijk welbevinden

2.1.1 Hoe beleven kinderen hun leerstoornis tijdens het schoolgaan?
Hoe beleven kinderen schoolgaan algemeen? 83 procent van de Vlaamse kinderen in
het basisonderwijs zegt dat ze graag naar school gaan en plezier beleven op school.
(De Lee & De Volder, 2009). Kinderen met een leerstoornis beleven schoolgaan net
iets anders. Schoolgaan is voor hen een hele opgave. Ze plaatsen zich in de positie
van ik “de zwakke” tegenover de groep “de sterke”. Kinderen ervaren dat ze soms een
last zijn voor de klas. Ze stellen zichzelf de vraag of dat het eerlijk is dat zij meer
aanpassingen krijgen dan anderen (Vermeiren, 2008)
Kinderen in het inclusief onderwijs hebben vaak een individueel traject of hebben
enkele aanpassingen in de klas, net zoals kinderen met STICORDI-maatregelen. Hun
stem is nog niet zo vaak aan het woord gekomen, maar uit enkele onderzoeken blijkt
dat zij het sociale aspect in het schoolgaan belangrijk vinden (De Coensel, 2000).
Anderzijds ervaren ze ook dat het niet altijd eenvoudig is om in een gewone klas te
zitten. De Vroey en Mortier (2002) gaven aan dat kinderen binnen het inclusief
onderwijs ook gehecht zijn aan hun klas en veelal met plezier naar school gaan.
Maniet en Bellerman (1998) lieten 20 kinderen aan het woord over hoe ze hun
leerstoornis beleven. Er komen verschillende emoties naar boven. Kinderen met een
leerstoornis voelen zich eenzaam, zijn soms ook gefrustreerd en voelen anders dan de
anderen. Velen zijn bang om risico‟s te nemen op schools vlak en durven zelfs niet te
starten aan een grote taak of toets. Sommigen die speciale hulpmiddelen mogen
gebruiken worden hier met uitgelachen, kinderen ervaren dit als uiterst negatief.
Kinderen met een leerstoornis gaan op zoek naar andere gebieden waar ze wel
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kunnen in uitblinken en proberen op die manier hun tekort op schools gebied te
compenseren (Maniet-Bellerman, 1998).
Een leerstoornis is een “onzichtbare” beperking die niet door iedereen opgemerkt
wordt. Het meest zichtbare gevolg zijn de slechte schoolresultaten. Vroeger moesten
deze kinderen zonder ondersteuning het gewone onderwijs afwerken. Momenteel
krijgen deze kinderen heel wat kansen en extra ondersteuning binnen en buiten het
onderwijs en wordt er aandacht besteed aan hun problematiek. Toch zijn daarmee niet
alle problemen van de baan: leerstoornissen hebben ook hun invloed op het sociaal en
emotioneel functioneren van het kind. Hieronder worden deze zaken bekeken met de
nadruk op kinderen tussen 6 en 12 jaar aangezien dit de doelgroep van dit onderzoek
is.
2.1.2 Het zelfconcept.
De jaren in de basisschool zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid,
ervaringen op deze leeftijd kunnen een blijvende invloed hebben op de persoonlijkheid
van het kind. Kinderen ontwikkelen een zelfconcept in de loop van de lagere school
(Roediger, Capaldi, Paris, Herman, & Brysbaert, 2004). Tijdens de lagere school
komen ook de kenmerken van dyslexie en dyscalculie naar boven.
Er zijn in de loop van de jaren verschillende theorieën ontwikkeld rond de vorming en
de vorm van het zelfconcept. De laatste decennia worden de mutidimensionele
modellen algemeen aanvaard (Bracken, 1996; Marsh, 1990). Deze modellen geven
aan dat het zelfconcept zich anders kan ontwikkelen op verschillende domeinen
(Marsh, 1990). Kinderen kunnen differentiëren in hun zelfconcept. Ze kennen hun
eigen vaardigheden op een bepaald gebied en weten die op een vrij correcte manier te
evalueren (Hanich & Jordan, 2004). Naarmate het zelfconcept verder ontwikkelt, is het
in

toenemende

mate

gedifferentieerd.

Oudere

kinderen

kunnen

duidelijker

differentiëren tussen verschillende domeinen binnen hun competenties (Damon,
Lerner, & Eisenberg, 2006). Naar het einde van de basisschool toe kunnen kinderen
zichzelf steeds accurater inschatten (Verschueren & Gadeyne, 2007).
Toegepast op kinderen met een leerstoornis komen volgende bevindingen uit
onderzoek naar voor: kinderen met een leerstoornis weten goed dat hun leerstoornis
niet samen hangt met hun totale IQ. Kinderen met een leerstoornis uit de derde graad
(Hanich & Jordan, 2004) kunnen hun capaciteiten inschatten voor wiskunde, spellen en
lezen. Kinderen zonder een leerstoornis hebben een meer ontwikkelingsgericht idee
over hun intelligentie. In tegenstelling tot kinderen zonder leerstoornissen zien kinderen
met een leerstoornis hun intelligentie als een onveranderbaar gegeven (Baird, Scott,
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Dearing, & Hamill, 2009). Deze gedachtegang kan er voor zorgen dat kinderen met
een leerstoornis prestaties aan mogelijkheden gaan koppelen in plaats van aan inzet
(Baird, et al., 2009).
Een overzicht van de voorbije 20 jaar onderzoek geeft weer dat de correlatie tussen
het algemeen zelfconcept en de leerstoornis niet significant lager is tegenover hun
gewone peers (Burden, 2008). Zeleke (2004) concludeert dat het algemene
zelfconcept vergelijken niet zo nuttig is en het interessanter is om naar enkele
specifieke onderdelen te kijken. Uit meer specifieke onderzoeken bij kinderen van
verschillende leeftijden blijkt dat bij kinderen met leerstoornissen hun academisch
zelfconcept significant lager is dan bij het de gewone leerlingen (Baird, et al., 2009;
Burden, 2008; Gadeyne, et al., 2004). Met het academisch zelfconcept wordt de eigen
interpretatie van de schoolse vaardigheden en mogelijkheden bedoeld. Kinderen met
leerstoornissen hebben minder vertrouwen in zichzelf bij schoolse activiteiten (Hanich
& Jordan, 2004; Vaughn, Elbaum, & Schumm, 1996). De band tussen het lage
academische zelfconcept en de leerstoornis is verklaarbaar. Het is een feit dat
kinderen met een leerstoornis ondanks de grote inspanningen mindere resultaten
halen op school. Mocht een kind toch een positief academisch zelfconcept hebben, zou
dit betekenen dat het geen realistische perceptie heeft (Burden, 2008). Door een
goede aanpak van de leerproblemen in de klas en daarbuiten, kan het academisch
zelfconcept zich wel positief ontwikkelen naarmate de kinderen ouder worden (Burden,
2008).
Op het sociale vlak van het zelfconcept is er nog heel wat onduidelijkheid bij kinderen
met leerstoornissen. Bear, Mincke en Manning (2002) hun onderzoek geeft aan dat er
geen verschil is met andere kinderen op het vlak van het sociale zelfconcept. Terwijl
Elen en Monstrey (2002) tot de vaststelling dat kinderen met een leesachterstand
minder worden aanvaard door leeftijdsgenoten, wat een negatieve weerslag kan
hebben op het ontwikkelen van het sociale zelfconcept. Ontmoediging, een lage
zelfwaardering en beperkte sociale vaardigheden kunnen met leerstoornissen
geassocieerd worden (APA, 2000). Kinderen met een leerstoornis hebben het moeilijk
om te functioneren in een klasgroep waar andere kinderen de leerstof veel sneller
opnemen.
De literatuur geeft aan dat kinderen met een leerstoornis anders naar zichzelf kijken.
Ze hebben een lager academisch zelfconcept en op sociaal gebied zijn er vaak ook
moeilijkheden. Dit onderzoek wil kijken of de aanpak in de klas hier een invloed op
heeft. Hebben de maatregelen in de klas een positieve of negatieve rol in het beeld van
het kind van zichzelf zowel op schools als sociaal gebied?
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2.2 Hoe beleven kinderen met een leerstoornis het schoolse presteren?
2.2.1 Atrributie
Attrributie is een term uit de sociale psychologie en slaat op het verklaren van eigen en
andermans gedrag, in termen van oorzaak en gevolg. De attributie van een persoon
kan variëren op 2 variabelen. Attributie kan zowel intern (het is mijn eigen schuld) als
extern zijn (de juf haar examen was te moeilijk). Een tweede variabele bij attributie is
de stabiliteit (Hogg & Vaughan, 2009). Het zelfconcept en de attributiestijl van kinderen
zijn gecorreleerd met elkaar. Een verandering in attributiestijl heeft dus een invloed op
het zelfconcept (Craven, Marsh, & Debus, 1991; Tabassam & Grainger, 2002).
Kinderen met een zwak academisch zelfconcept attribueren hun succes aan externe
en onstabiele factoren. Ze plaatsen de oorzaak buiten zichzelf op die manier. Hun falen
attribueren ze frequenter intern en stabiel (Tabassam & Grainger, 2002). Dit zorgt voor
een lager doelmatigheidsgevoel en minder schoolse motivatie (Frederickson & Jacobs,
2001).

Anderzijds

kunnen

bepaalde

attributiestijlen

een

mogelijk

zelfbeschermingmechanisme zijn tegen negatieve feedback. Door anderen de schuld
te geven van het eigen falen, worden de negatieve aspecten afgeweerd en blijft hun
zelfconcept intact (Verschueren & Gadeyne, 2007).
Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol in de attributiestijl van het kind. De
manier waarop zij omgaan met de leerstoornis en prestaties zal mee bepalen welke
betekenis het kind aan de leerstoornis zal geven. De impact van de stoornis op het
leven van kind hangt grotendeels af van de persoonlijke situatie, het aantal protectieve
factoren enerzijds en risicofactoren anderzijds (Loonstra & Schalkwijk, 1999).
2.2.2 Motivatie om te leren en presteren
De ontwikkeling van motivatie om te presteren, komt verder uit het zelfconcept en de
attributiestijl van het kind. Iemand die z‟n prestaties aan zijn eigen handelen attribueert,
zal later gemotiveerd zijn zo te handelen om terug goede prestaties te halen. Iemand
die zijn prestaties aan een externe factor koppelt, zal een mindere motivatie
ontwikkelen (Damon, et al., 2006). De samenhang van motivatie met het zelfconcept is
wederkerig. Kinderen proberen in prestatiegerichte omgevingen hun zelfwaarde hoog
te houden. Kinderen die minder goed presteren dan andere kinderen, proberen hun
zelfwaarde hoog te houden door uitstelgedrag of zelfs erger, niet eens te proberen.
Deze strategieën geven enkel een meerwaarde op korte termijn, op lange termijn
ervaren de kinderen een negatief effect (Covington & Dray, 2002).
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De ontwikkeling van de motivatie gebeurt onder invloed van de context. De schoolse
omgeving en de peers zijn 2 belangrijke factoren. De schoolse omgeving is vooral
terug te brengen tot de leerkracht haar overtuigingen en de relatie leerling – leerkracht.
De verwachtingen van de leerkracht zijn zeer persoonlijk, maar bieden de meest
directe sociale invloed op het kind in de klas. De reactie van de leerkracht op het kind
is grotendeels gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Een goede leerling –
leerkracht relatie heeft een duidelijk positief effect op de ontwikkeling van het kind en
biedt de sociale en emotionele ondersteuning die nodig is om een positief
academische zelfperceptie te ontwikkelen (Damon, et al., 2006). De rol van de peers
kan zowel positief als negatief zijn en varieert per leeftijdscategorie, bij kinderen in het
lager onderwijs hebben de peers nog geen bepalende rol zoals in de adolescentie. De
vorming van peer groups gebeurt onder andere op basis van bestaande motivatie van
de leden van de groep. Als iemand in een groep terecht komt waar er algemeen weinig
motivatie heerst om te presteren, dan zal de persoonlijke motivatie in de loop van de
tijd ook dalen. Omgekeerd gebeurt hetzelfde (Damon, et al., 2006).
De rol van de ouders bij het motiveren van hun kind ligt vooral in het academisch en
emotioneel ondersteunen (Singer, 2008). Een positieve houding tegenover hun kind
geeft een veel beter effect dan te focussen op hetgeen niet lukt (Safdar, Riasat, Saqib,
& Hukamdad, 2010). Alhoewel ouders niet op de school aanwezig zijn bieden ze wel
heel wat steun.
2.2.3 Faalangst
Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de jaren van het basisonderwijs aan de hand van
copingvaardigheden. Door succeservaringen te hebben in verschillende situaties
(zowel leer als sociale situaties), ontstaat bij kinderen zelfvertrouwen. Iedereen leert
lezen, schrijven, rekenen… Kinderen met een leerstoornis ervaren al zeer snel een
gevoel van falen, dit kan een gevoel geven van onzekerheid en angst dat het
zelfvertrouwen tegenhoudt (Coosemans, 1992). Faalangst kan hier een gevolg van
zijn. Faalangst wordt gezien als een psychosomatische reactie op specifieke
leersituaties, die zich later kan veralgemenen naar alle leersituaties (Hellinckx &
Ghesquière, 2005). Kinderen ontwikkelen een onzekerheid op voor hen belangrijke
momenten waardoor een grote spanning ontstaat. Deze spanning zorgt er voor dat
veel kinderen kiezen voor extremen, alles of niets, of alles perfect willen hebben of
alles vermijden. Kinderen die alles perfect willen doen, zijn achteraf ontgoocheld in
zichzelf omdat dit niet lukt, ontwikkelen een nog grotere angst en komen zo in een
vicieuze cirkel terecht. Kinderen die het moment vermijden, worden op dat moment
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rustiger waardoor dit als belonend wordt ervaren en met als gevolg dat deze tacktiek
zichzelf dus versterkt (Mattheeuws, 2005).
Beide tactieken kunnen leiden tot een situatie van learned helplessness, waarin
kinderen het gevoel ontwikkelen dat, onafhankelijk van wat ze doen, het toch verkeerd
loopt. De soort feedback die ouders en leerkrachten bij zo‟n kinderen geven blijkt
cruciaal. Feedback die focust op inzet hebben een beter effect dan feedback die focust
op het tekort aan mogelijkheden en vaardigheden (Damon, et al., 2006). Dit
vermijdingsgedrag is voor kinderen een laatste uitweg voor hun geheugen blokkeert en
er voor zorgt dat hun scores verder dalen (Ashcraft, 2002)
2.3 Het belang van de school en de klas op de beleving van het kind
2.3.1 Hoe beleven kinderen met een leerstoornis de schoolse sociale context
Alhoewel een leerstoornis een stoornis is die zich op één specifiek domein uit (het
academische presteren), zijn er ook enkele bijkomende problemen. Kinderen met een
leerstoornis ervaren meer problemen in een sociale context (Walker & Nabuzoka,
2007). Ze hebben in het lager onderwijs minder goede relaties dan kinderen die op een
gemiddeld niveau presteren, en ervaren een lagere sociale status (Koster, Pijl, Nakken,
& Van Houten, 2010; Vaughn, et al., 1996). Ze vormen vaak samen met andere sociaal
geïsoleerde kinderen een groep vrienden, zoals blijkt uit grootschalig onderzoek bij
kinderen tussen 9 en 12 jaar (Estell, et al., 2008).
Momenteel is nog niet duidelijk waar deze sociale problemen vandaan komen. Er zijn
twee theorieën die mogelijk worden gehouden. De eerste theorie legt de oorzaak
inherent aan de leerstoornis (Wiener, 2004a). De sociale problemen in de sociale
relaties zijn het gevolg van de leerstoornis. Kinderen met leerstoornissen hebben een
anderen manier van sociale omgang in een klas. Ze gaan zeer snel over op “helpseeking”. Dit als een copingstrategie om in een gewone klas te kunnen functioneren
(Walker & Nabuzoka, 2007).
Een tweede theorie gaat uit van verschillende risicofactoren die onrechtstreeks
verbonden zijn aan de leerstoornis. Een kind met leerstoornissen met bijkomende
problemen zal eerder moeilijkheden ervaren in sociale relaties (Wiener, 2004a).
Bijvoorbeeld kinderen met comorbide ADHD ervaren meer problemen in de sociale
omgang (Tabassam & Grainger, 2002).
Een longitudinaal onderzoek bij kinderen die op hun 10 jaar een diagnose van
leerstoornis kregen gaf als resultaat dat bij de start van het onderzoek er verhoogde
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externaliserende en internaliserende problemen bij de jongens tegenover de
controlegroep. Bij sommige kinderen bleken de leerstoornis en de sociale problemen
niet persistent aanwezig te zijn. Deze uitkomst geeft aan dat de gedragsproblemen bij
deze kinderen een gevolg is van de schoolse moeilijkheden (Auerbach, Gross-Tsur,
Manor, & Shalev, 2008). Door de slechte schoolresultaten kunnen deze kinderen een
lagere sociale status ervaren en hebben ze groter kans op sociale problemen. Deze
sociale problemen worden van secundaire orde geacht. Het hebben van goede sociale
contacten op andere non-academische gebieden kan compensatie bieden (Wiener,
2004a).
Gadeyne (2004) komt tot het besluit dat kinderen met een specifiek leerprobleem het
moeilijker hebben met sociale integratie. Toch is het gevaarlijk hier al te
veralgemeende uitspraken over te doen gezien verschillende studies verschillende
resultaten geven. Een multivariate aanpak van de gegevens lijkt noodzakelijk
(Gadeyne, et al., 2004).
2.3.2 Het belang van de school op de beleving van het kind.
De school en de klas in het bijzonder speelt een grote rol op de beleving van het kind,
want op deze plek komt de leerstoornis naar boven. Zowel de organisatie van de
volledige school, de leerkracht als de klasgenoten hebben hun effect op de beleving
van het kind.
De cultuur van de school is van belang voor kinderen met leerproblemen. Een cultuur
van acceptatie van verschillen vormt een betere basisattitude bij de leerlingen en
leerkrachten. Een positieve houding tegenover het kind vanuit de vaardigheden en de
sterktes en niet vanuit het label leerstoornis kan een kind een positiever beeld geven
(De Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots, 2009). Kinderen reageren niet altijd direct
positief tegenover minderheidsgroepen en kinderen met een beperking, een goede
sfeer en context ontwikkelen met verduidelijking van de beperking zorgt er voor dat
kinderen voldoende kennis hebben om positief te kunnen reageren (Van Hove, 1999).
Lagere schoolkinderen die een vorming krijgen rond handicap staan daarna positiever
tegenover kinderen met een handicap (Heymans, 1997).
2.3.3 Het belang van de klas op de beleving van het kind.
De leerkracht speelt voor alle kinderen een belangrijke rol in het lager onderwijs. De
attributiestijl van de leerkracht heeft een invloed op de hele klas en het kind met een
leerstoornis specifiek. Leerkrachten die de leerstoornis als een intern probleem zien,
zullen minder geneigd zijn om hun klas aan te passen en zullen ook minder hoge
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verwachtingen hebben van deze kinderen (Woolfson & Brady, 2008). De houding van
de leerkracht tegenover kinderen die minder goed presteren, bepaalt mee hoe deze
kinderen hun presteren gaan attribueren (zie 2.2.1). Het gedrag en de houding van de
leerkracht spelen dus ook een rol bij het ontwikkelen van faalangst. Leerkrachten met
te hoge verwachtingen, een bepaalde evaluatiemethode, het klasmanagment
enzoverder, kunnen bij kinderen die minder presteren faalangst in de hand werken
(Jackson & Leffingwell, 1999). Een positieve en steunende houding zijn een must voor
de ontwikkeling van leerlingen met leerstoornissen.
Leerkrachten bieden de kinderen nieuwe kennis en vaardigheden aan, maar zijn door
het intensief contact ook betrokken bij de sociale ontwikkeling van de klas. Ze zien hun
rol in de sociale ontwikkeling van het kind eerder in het faciliteren van sociale relaties
dan het effectief aanleren van sociale vaardigheden. Onderzoek bij kinderen en
leerkrachten in het inclusief onderwijs geeft aan dat leerkrachten bij deze kinderen de
grootste nadruk leggen op het aanbieden van instrumentele ondersteuning (Pavri &
Monda-Amaya, 2001). Alhoewel de leerkracht door de kinderen enerzijds als een
steunfiguur wordt gezien, is hij/zij ook een risico-persoon. De leerkracht kan de
leerstoornis immers openbaar maken aan de rest van de klas en kinderen ervaren dat
als iets negatiefs (Singer, 2005).
De relatie met leeftijdsgenoten is belangrijk voor kinderen in het onderwijs. De angst
om er niet bij te horen, kan voor onzekerheid zorgen (Verlinden, 1998-1999). Kinderen
met een leerstoornis hebben meer kans om gepest te worden (Mishna, 2003).
Nederlands onderzoek bij 60 lagere schoolkinderen met dyslexie geeft 85 % aan dat ze
wel eens gepest zijn omdat ze dyslexie hebben. De momenten dat dyslexie duidelijk
merkbaar is, zijn deze kinderen het meest kwetsbaar voor pesterijen (Singer, 2005).
Het is belangrijk om als school en leerkracht vriendschappen te stimuleren waarin
leerproblemen geen risico vormen op gepest te worden. Een positief klasklimaat is een
must, dit heeft voor alle kinderen uit de klas een positief effect (Loonstra & Schalkwijk,
1999).
Momenteel zitten kinderen met een leerstoornis vaak in het gewoon onderwijs. Maar
vooruitgang in schoolse vaardigheden geeft niet altijd sociaal succes (Estell, et al.,
2008; Meadan & Monda-Amaya, 2008). De associatie tussen inclusie en betere sociale
contacten wordt vaak gelegd en deze kinderen hebben inderdaad meer vrienden maar
er blijft een duidelijk verschil in sociale omgang bij de peers zonder beperking (Estell,
et al., 2008; Vaughn, et al., 1996). Kinderen die voltijds in de klas aanwezig zijn
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hebben een betere sociale ontwikkeling, als er geen individuele therapieën zijn terwijl
de les gegeven worden, maar er een intensieve ondersteuning in de klas is. Door deze
inclusieve aanpak voelt het kind zich minder eenzaam in de klas en heeft het meer
vrienden (Vaughn, et al., 1996). De houding van de leerkracht speelt hier mee.
Leerkrachten die een ondersteuner toelaten in de klas, zijn vermoedelijk meer
openstaand voor vernieuwingen (Wiener, 2004a)
2.4 Het belang van de ouders en het gezin op de beleving van het kind
De overtuigingen van de ouders spelen mee in de beleving die hun kind ontwikkelt
rond zijn/haar leerprobleem. Uit onderzoek met betrekking tot het vak wiskunde en
beleving hieromtrent blijkt dat de overtuigingen die ouders hebben beïnvloeden de
attitudes en gedragingen van hun kinderen (Aunula, Numi, Lerkkanen, & Rasku, 2003)
Het onderzoek richt zich enkel op kinderen met wiskundeangst, maar onderzoek bij
kinderen met dyslexie geeft dezelfde bevindingen (Singer, 2008). Academische en
emotionele ondersteuning van ouders vormt een belangrijke protectieve factor voor
een positieve verdere ontwikkeling van het kind met een leerstoornis (Hellendoorn &
Ruijssenaars, 2000). Een duidelijke positieve communicatie en samenwerking tussen
ouders en leerkracht zorgt er voor dat het kind een positieve zelfwaarde behoudt
(Singer, 2008).

3

De aanpak van kinderen met leerstoornissen in het huidige
onderwijssysteem

3.1 Het gemotiveerd verslag als instrument voor gecoördineerde aanpak
Het gemotiveerd verslag is een relatief nieuw begrip in het Vlaamse
onderwijslandschap. Het wordt ook wel eens „Attest van leerstoornissen‟ genoemd,
maar de voorkeur gaat uit naar de term „gemotiveerd verslag‟. Het gemotiveerd verslag
is een document opgesteld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om de
aangepaste zorg te verzekeren voor dat kind. Het doel van het gemotiveerd verslag is
aantonen dat een kind een leerstoornis heeft en de passende STICORDI-maatregelen
toelichten. Op die manier wordt getracht om deze kinderen de kans te geven om
school te lopen en positieve resultaten te behalen. Het verslag is de aanzet tot overleg
tussen de betrokken partijen om tot een aangepast traject te komen voor het kind. Het
is dus het begin van een begeleidingstraject dat overleg, bijsturing en evaluatie vraagt
(Desoete, 2008-2009).
Vanuit

de

Proeftuin

“Gemotiveerd”,

georganiseerd

door

het

Vrij

Centrum

Leerlingenbegeleiding Gent (VCLB Gent), is men vanaf 2006-2007 bezig een
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eenduidig bestand op te stellen dat doorheen de schoolcarrière van het kind kan
meeschuiven en aangepast worden. De meer transparante aanpak past binnen de
evolutie naar het nieuwe leerzorgkader (VCLBGent, 2009).
In de realiteit krijgen al veel kinderen aanpassingen zonder dat deze in een
gemotiveerd verslag wordt opgesteld. De CLB-medewerkers, ouders en leerkracht
bepalen samen wat de beste oplossing is voor dit kind.
3.2 STICORDI-maatregelen
De term STICORDI werd geïntroduceerd door Henneman (1989). STICORDI is een
acroniem voor STImuleren - Compenseren- Remediëren – Dispenseren. Zij stelde het
noodzakelijk is dat deze vier verschillende strategieën op elkaar worden afgestemd,
om er op die manier voor te zorgen dat het kind zo weinig mogelijk belemmerd wordt in
zijn schoolse carrière. Zij stelde deze maatregelen voor bij leerlingen vanaf 12 jaar met
spellingsproblemen. De STICORDI-maatregelen vormen op zich geen nieuwe methode
in behandeling van deze jongeren, maar het afstemmen strategieën is iets wat
voordien niet systematisch gebeurde (Henneman, 1989).
Sindsdien wordt deze term overgenomen door verschillende auteurs in het
Nederlandse taalgebied als het over aanpak van leerstoornissen gaat (Desoete, et al.,
2004; Tallon & Van Den Vreken, 2000; Van Vugt, 1994). In Vlaanderen zorgt Van Vugt
voornamelijk voor de verspreiding van het begrip (Van Vugt, 1994, 1998; Van Vugt &
Peeters, 2006). In de literatuur wordt de nadruk gelegd op leerlingen in het secundair
onderwijs en beginnend ook op het voortgezet hoger onderwijs (Henneman, 2004).
Hoewel de term STICORDI-maatregelen oorspronkelijk uit Nederland komt, blijkt het
begrip meer invulling te krijgen in België en zijn de STICORDI-maatregelen hier beter
uitgewerkt. Het zijn nog altijd de scholen die de maatregelen moeten uitvoeren, hun
enthousiasme en medewerking zijn noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing
ervan.
STICORDI-maatregelen moeten ook telkens het resultaat zijn van een overleg tussen
kind, school en ouders, eventueel aangevuld door CLB en extreme hulpverleners: dit
laat toe sterk te individualiseren en te faseren. Regelmatige evaluatie en bijsturing is
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden (Desoete, 2008-2009; VCLBGent,
2009).
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3.2.1 Stimulerende maatregelen
Kinderen met een leerstoornis hebben meer dan andere kinderen af en toe een extra
schouderklop nodig. Deze aanmoedigingen zijn nodig om tot een grotere inzet te
komen van het kind en zijn capaciteiten optimaal te gebruiken (Van Vugt, 1996). Dit
betekent niet dat kinderen met een leerstoornis een mindere inzet hebben, het
betekent wel dat zij vaak een tandje moeten bijsteken om hetzelfde resultaat te halen
als hun klasgenoten.
Stimuleren vormt dus de affectieve component van het begeleidingsplan. Dit kan op
verschillende manieren. Het probleem herkennen en erkennen is belangrijk (Desoete,
2005). Omdat men dan begrip kan tonen en op die manier deze kinderen motiveren en
aanmoedigen (Sprankel, 2003) Sprankel is een vereniging van ouders van
normaalbegaafde kinderen met leerproblemen die enkele brochures uitgaf in omtrent
STICORDI-maatregelen. Ze willen de term en inhoud op die manier meer bekend
maken bij ouders.
3.2.2 Compenserende maatregelen
Deze maatregelen stellen extra hulpmiddelen die het lezen, spellen, rekenen, leren en
studeren vereenvoudigen ter beschikking. Een kind mag dus hulpmiddelen gebruiken
om een gemeenschappelijk leerdoel te bereiken. De hulpmiddelen zijn niet enkel een
rekenmachine en dergelijke, maar ook extra tijd, kleinere hoeveelheid oefeningen of
een andere oplossingsweg aanbieden zijn mogelijkheden(Nauwelaerts, 2009; Van
Vugt, 1996).
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat computers een ondersteunende functie
kunnen hebben bij het leren automatiseren van woorden en ontwikkelen van
woordbegrip bij zwakke lezers (Irausquin, Drent, & Verhoeven, 2005). Laat kinderen
met dyslexie bijvoorbeeld gebruik maken van voorleessoftware (Sprint, Kurzweill) zodat
ze de tekst zowel auditief als visueel kunnen waarnemen (Sprankel, 2003).
3.2.3 R-maatregelen: Relativeren, Relateren of Remediëren
Deze maatregelen kunnen verschillende invullingen hebben: Relativeren (Van Vugt,
1994) Relateren (Sprankel, 2003) of Remediëren (Van Vugt & Peeters, 2006).
Relativerende maatregelen zijn veranderingen die de didactische eisen reduceren. De
leerkracht zal er voor zorgen dat de leerstof niet onnodig moeilijker wordt gemaakt.
Klas- en huistaken dienen om te herhalen niet om nieuwe leerstof aan te brengen
(Sprankel, 2003).
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Relaterende maatregelen hebben als doel dat de inzet en evaluatie gerelateerd is aan
het doel van de les(senreeks). Een voorbeeld hiervan is geen spelfouten aanrekenen
in een niet-taalles (Sprankel, 2003). De einddoelstellingen die voorop gesteld worden,
blijven bestaan, maar de vraag wordt gesteld of alle kinderen de volledige
uitbreidingsleerstof moeten kennen of voor sommigen de basisleerstof genoeg is
(Tallon & Van Den Vreken, 2000).
Remediërende maatregelen proberen, door blijvende aandacht en training, bepaalde
vaardigheden te verbeteren. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de klas en school
(Van Vugt & Peeters, 2006).
3.2.4 Dispenserende maatregelen
Deze maatregelen houden in dat de leerling met een leerstoornis bepaalde activiteiten
niet moet meemaken of bepaalde eindtermen niet gehaald moeten worden. Dit om te
vermijden dat het kind volledig afhaakt en gefrustreerd geraakt omdat het
onderliggende vaardigheden nog niet heeft verworven (Tallon & Van Den Vreken,
2000).
Er worden nog heel wat vragen gesteld vanuit verschillende hoeken rond deze
dispenserende maatregelen. Let op (vereniging voor eerste hulp bij leerstoornissen
en/of problemen bij het leren) wijdt een nieuwsbrief over de verschillen en de
gelijkenissen van de compenserende en dispenserende maatregelen (Nauwelaerts,
2009).
“ Dispenserende maatregelen verwijzen naar het vrijstellen van onderdelen van
het leerplan zodanig dat het getuigschrift basisonderwijs niet in het gedrang komt. De
onderdelen waarvan men vrijgesteld wordt, kunnen dan wel vervangen worden door
gelijkwaardige doelen.” (Nauwelaerts, 2009, p. 2).
Compenserende maatregelen liggen hier vlakbij, het belangrijkste verschil is dat het
kind hulpmiddelen gebruikt om een gemeenschappelijk leerdoel te behalen.
Dispenserende

en

compenserende

maatregelen

horen

binnen

een

groter

begeleidingsplan waarbij er aandacht is voor affectieve ondersteuning, motivatie en
werkhouding (Nauwelaerts, 2009).
In de internationale literatuur komt de term STICORDI nog niet voor. Enkel in een
artikel van Desoete (2004), waarin zij de huidige situatie in Vlaanderen beschrijft voor
kinderen met rekenproblemen. Men spreekt in andere landen wel van de afzonderlijke
begeleidingsaanpakken. Zo zijn er wel artikels vindbaar over Stimulating (Damiani,
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Jeong, Howlett, & Jain, 2009), Compensating (Irausquin, et al., 2005), Remediating
(Fuchs, et al., 2009; Torgesen, et al., 2001) en dispensating. Maar nog niet over het
geheel en het samen brengen van deze vier aanpakken.
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Hoofdstuk 2: Methodologisch kader
1. Probleemstelling
In voorgaande literatuurstudie werd de beleving van kinderen met leerstoornissen
aangebracht en STICORDI-maatregelen, deze maatregelen vormen de huidige aanpak
in Vlaanderen. De combinatie van beide aspecten komt in dit onderzoek aan bod.
Een leerstoornis zorgt voor heel wat emoties bij het kind. Kinderen met een
leerstoornis kijken op een andere manier naar zichzelf dan andere kinderen. De
ervaring van een leerstoornis zorgt er voor dat deze kinderen een grotere kans hebben
tot het ontwikkelen van een negatief zelfconcept. Dit zelfconcept wordt opgesplitst in
verschillende deeldomeinen waarbinnen kinderen steeds beter kunnen differentiëren.
Kinderen met een leerstoornis hun academisch zelfconcept is lager dan bij andere
kinderen, wat verklaarbaar is. Maar ook op sociaal gebied zijn er wel wat problemen.
Er zijn enkele onderzoeken hieromtrent maar er is geen eenduidig resultaat. Kinderen
attribueren hun prestaties niet aan zichzelf maar ergens buiten zichzelf, op die manier
hebben ze niet het idee dat ze invloed kunnen hebben op hun presteren. De attributie
heeft een invloed op de motivatie die kinderen ontwikkelen, maar kan ook mee bepalen
dat kinderen faalangst ontwikkelen.
De school en de klas zijn voor kinderen in het onderwijs een belangrijk gegeven. De
klas is de plek waar ook de leerstoornis naar boven komt en zo het kind een kwetsbare
positie inneemt. Een positieve omgang met dit gegeven door de leerkracht en school
kunnen een geruststelling zijn waardoor het kind zich veilig voelt.
STICORDI-maatregelen zijn een vrij nieuw en lokaal begrip. Ze vormen het geheel
rond vier strategieën die belangrijk zijn voor kinderen met een leerstoornis. Ze dienen
om de kinderen te laten functioneren in het basisonderwijs.
STICORDI-maatregelen hebben een duidelijk doel voor ogen, maar het is onduidelijk
uit de literatuur of kinderen dit ook zo beleven. Wat weegt het meeste door voor hen?
De schoolse prestaties of de sociale omgeving waarbinnen die prestaties gesteld
worden? Kinderen met leerstoornissen moeten hun beperking een plaats geven in hun
leven. Spelen de aanpassingen in de klas hierbij een rol? Voelen kinderen zich
geholpen door de maatregelen of voelen ze zich nog meer beperkt omdat ze openbaar
hulp aanvaarden? Alhoewel er al veel onderzoeken over de beleving van de
leerstoornis zijn, gaan er slechts enkele rond de beleving van maatregelen of
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aanpassingen die gebeuren. We willen nagaan hoe kinderen de STICORDImaatregelen beleven, dit aan de hand van de domeinen die naar voor komen in het
onderzoek naar beleving van de leerstoornis zelf.
1.1 Onderzoeksvragen
De titel van deze masterproef: de beleving van STICORDI-maatregelen van kinderen
met leerstoornissen is zeer ruim en vraagt dus een opsplitsing in meer specifieke
vraagstellingen. In dit onderzoek wordt de beleving van STICORDI-maatregelen
opgedeeld in drie domeinen. Deze domeinen zijn bepaald door informatie uit de
literatuurstudie.
Een korte visuele voorstelling waaruit de onderzoeksvragen duidelijk worden.

Sticordi -maatregelen

Figuur 1: voorstelling van de onderzoeksvragen
Hebben STICORDI-maatregelen een invloed op het persoonlijk welbevinden
van het kind?
Deze categorie wil de nadruk leggen op het kind zelf. Hebben de veranderingen in
de klas een impact op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Voelen kinderen
zich beter door de maatregelen of eerder onzeker? Welke emoties maken de
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maatregelen los bij het kind. Hoe beleven kinderen hun leerstoornis en veranderen
de maatregelen iets aan die beleving?
Hoe beleven kinderen met STICORDI-maatregelen het schoolse presteren?
Hier wordt de link gelegd met de school en de bijhorende prestaties die verwacht
worden van het kind. Merken de kinderen dat ze beter mee kunnen in de klas of
niet? En hoe ervaren ze die betere punten dan? Is er een invloed op de motivatie
van het kind?
Hoe beleven kinderen de STICORDI-maatregelen op sociaal vlak in de klas?
Door hun STICORDI-maatregelen hebben al deze kinderen een bijzondere positie
in de klas. Hoe beleven kinderen deze positie? Hoe functioneert het kind in de klas
met de aanpassingen?
Uit de figuur blijkt dat het ruimere kader waarbinnen de maatregelen worden genomen
ook beïnvloed kan worden en een invloed kan hebben op de beleving van het kind.
Deze onderzoeksvraag gaat breder dan de STICORDI-maatregelen zelf en dient dus
meer als een kader waarbinnen de andere vragen moeten geplaatst worden.
Hoe beleven kinderen het school gaan in ruimere zin?
Hierbinnen wordt er gepeild naar de ruimere beleving en de context. Hoe beleven
kinderen het klasgebeuren, gaan ze graag naar school en waarom? Hebben deze
kinderen vrienden? Welke vrienden?

2
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2.2 Steekproef
De populatie bestaat uit kinderen in het basisonderwijs die een diagnose hebben op
basis waarvan een gemotiveerd verslag opgesteld werd en die gebruik maken van
STICORDI-maatregelen in de klas. De respondenten werden gecontacteerd via de
school of de logopediste. De tien kinderen zitten ongelijk verdeeld over vijf
verschillende scholen. Het gaat om kinderen tussen negen en twaalf jaar (gemiddeld:
tien jaar). De groep bestaat uit drie meisjes en zeven jongens. Geen enkele van de
kinderen was vooraf gekend voor de interviewer. Één persoon van de steekproef
dubbelde zijn schooljaar, alle andere kinderen waren nog niet blijven zitten.
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Het gaat om vijf kinderen met dyslexie en drie kinderen met dyscalculie, twee kinderen
hebben zowel dyslexie als dyscalculie.
Bij de leerkrachten van de kinderen binnen de steekproef ging het om zeven juffen en
drie meesters. 40 procent geeft les op dezelfde school. De helft van de scholen bevindt
zich in het gesubsidieerde vrij net, de andere helft zitten binnen het gesubsidieerd
officiële net. Deze verdeling van de steekproef is toevallig tot stand gekomen.
Bij alle 10 de cases werden minstens drie interviews uitgevoerd. Bij één case werd er
contact opgenomen met de leerkracht bij wie dit kind wiskunde volgt. Dit om een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen.
Negen kinderen ontvangen STICORDI-maatregelen in de klas. Één leerling krijgt dit
jaar geen aanpassingen in de klas omdat de leerkracht geen meerwaarde ziet in de
voorgestelde

STICORDI-maatregelen

voor

hem.

Vorig

jaar

kreeg

hij

deze

aanpassingen wel daarom werd hij toch opgenomen in dit onderzoek.
Aangezien er veel verschillende aanpassingen en verschillende combinaties zijn bij de
kinderen probeer ik hier eerst een overzicht te geven van de gebruikte STICORDImaatregelen in deze steekproef. In het schematisch overzicht wordt duidelijk wie welke
aanpassingen ontvangt. Ik vermeld ook hun leeftijd, de problematiek en het aantal jaar
dat ze STICORDI-maatregelen ontvangen omdat deze mee bepalen welke
aanpassingen er gedaan worden en hoe ze het beleven.
De stimulerende maatregelen zijn niet zo vindbaar, deze maatregelen zijn vooral
merkbaar in de houding en het gedrag van de leerkracht. Er is geen enkel kind uit de
steekproef dat specifieke tastbare maatregelen krijgt om hem meer te stimuleren.
Voorleessoftware is een compenserende maatregel voor kinderen met dyslexie. De
voorleessoftware is een computerprogramma dat ingescande teksten en zelfgetypte
woorden voorleest. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen het programma
(spellingcorrectie, woordsuggesties, een volledige toets op het programma maken…)
die gebruikt kunnen worden naargelang de ondersteuningsnood van het kind. In de
steekproef wordt, door alle kinderen die hier gebruik van maken, met Sprint gewerkt,
maar er bestaan ook andere programma‟s (Kurzweill, Overhoor).
Een tweede compenserende maatregel is het gebruiken van onthoudfiches in de klas
en tijdens de toetsen. In sommige scholen mogen alle kinderen de fiches gebruiken
tijdens de les enkel de kinderen met dyslexie/dyscalculie gebruiken ze tijdens de
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toetsen. In andere scholen gebruikt enkel het kind met de STICORDI-maatregelen
onthoudfiches. Één kind gebruikt haar leerboek tijdens de toetsen.
Het gatendictee is een relativerende maatregel voor kinderen met dyslexie. Het houdt
in dat de kinderen niet het volledige dictee moeten meeschrijven enkel de nieuwe
woorden die aangeleerd werden moeten genoteerd worden. Er staat dus een
voorgetypte zin waar slechts één of twee worden moeten ingevuld worden. Het kind
krijgt op die manier meer tijd om te focussen op de ingeoefende woorden.
Een tweede relativerende maatregel is teksten en vragen mee naar huis krijgen. Dit
gebeurt bij twee kinderen uit de steekproef maar heeft bij beiden een verschillende
invulling. Ze kregen beiden de ingevulde voorbeeld-blaadjes mee naar huis. Bij Sam
worden de teksten voor begrijpend lezen meegegeven. Vincent krijgt bij WERO-toets
15 mogelijke vragen op voorhand die op de toets gesteld kunnen worden. De toets
bestaat uit een 8-tal vragen die letterlijk uit die lijst van 15 komt. Bij spelling krijgt hij
enkele dagen voor het dictee een beperkter woordpakket mee waaruit de
dicteewoorden komen.
Een derde relativerende maatregel is het gedifferentieerd huiswerk. Enkele kinderen
krijgen ander/aangepast of beperkter huiswerk mee dan de rest van de klas.
Dan zijn er nog twee dispenserende maatregelen. Vier kinderen volgen een apart
leertraject voor rekenen of taal. Dit individueel traject wordt gegeven door een
taakleerkracht of logopedist(e). Een kind volgt de rekenlessen in het vierde leerjaar,
terwijl ze voor alle andere vakken in het vijfde leerjaar zit.
Het fonetisch Frans schrijven is een laatste dispenserende maatregel voor de kinderen
uit het vijfde en zesde leerjaar met dyslexie. De leerkracht rekent een woord goed
vanaf dat het fonetisch correct geschreven is.
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Naam

Leeftijd

Dyslexie Dyscalculie

Aantal
Voorlees- Fiches/boek Gatendictee
jaren
tijdens
software
STICORDI
toetsen

An

10

X

1

X

Ineke

10

X

2

X

Jeroen

9

X

4

X

Jonathan

11

X

4

X

Lennart

11

X

3

X

X

Lien

10

X

3

X (opstart)

X

Matthias

11

X

Pieterjan

9

X

1

X

X

Sam

9

X

4

X*

Vincent

10

X

X

Teksten
/vragen mee
naar huis

Gedifferentieerd
huiswerk

Apart
Fonetisch
reken /
Frans
taaltraject

X
X (1 lj lager)
X

X

X

X (op SPRINT)

X

X

X
X

X

X

2
X

X

1

X

X

X
X

X
X

x

* Sam mocht vorig jaar SPRINT gebruiken, dit jaar is het organisatorisch niet mogelijk en leest de juf teksten en vragen van toetsen voor

Tabel 1: Voorstelling van de kinderen uit de steekproef en hun STICORDI -maatregelen
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2.3 Onderzoekstype
De bedoeling van deze scriptie bestaat erin om beleving van het kind te achterhalen.
Niet zozeer „objectief aantoonbare‟ effecten, maar de subjectieve beleving

is

onderwerp van studie (Bogdan & Bikklen, 1998; Jansen & Feltzer, 2002). Met dit doel
voor ogen was de keuze voor kwalitatief onderzoek snel gemaakt (Baarda, De Goede,
& Teunissen, 2001). Aangezien het hier om de beleving van het kind gaat is het
noodzakelijk dat er geluisterd wordt naar hen en dat hun ervaringen als volwaardig
worden opgenomen, dit kan het best in kwalitatief onderzoek (Banks, et al., 2001). De
data werden verzameld op basis van semigestructureerde interviews bij het kind,
ouders en de leerkracht. Deze methodiek wordt gesuggereerd om de beleving te
bevragen (Baarda, et al., 2001). De keuze naast het kind ook de ouders en de
leerkrachten te beluisteren wordt genomen om een zo compleet mogelijk beeld te
hebben van de beleving van het kind (Bogdan & Bikklen, 1998), niet om meerdere
perspectieven naar voor te laten komen.
Het semigestructureerde interview heeft als voordeel dat de onderwerpen vooraf vast
liggen, maar de vragen en antwoorden nog volledig open zijn. Dit biedt de interviewer
heel wat vrije ruimte heeft om zelf vragen bij te stellen ter verduidelijking of vragen in
een andere volgorde te stellen als dat nodig blijkt (Baarda, et al., 2001). Op die manier
komt er meer diepgang in de kwalitatieve informatie (Meijer, 1999). De leidraad voor
het interview zorgt er voor dat iedereen dezelfde vragen krijgt en dezelfde thema‟s aan
bod zullen komen (Lichtman, 2006). Maar de geïnterviewde kan zijn eigen verhaal
doen en in zijn eigen woorden te antwoorden. Deze vaste structuur zorgt er voor dat de
verschillende interviews met elkaar te vergeleken kunnen worden (Bogdan & Bikklen,
1998; Meijer, 1999).
Het semigestructureerde interview heeft als nadeel dat de interne betrouwbaarheid
beperkt is (Lichtman, 2006). Om deze te verhogen worden er per casus drie interviews
afgenomen. Telkens van het kind, de ouders en de leerkracht. Deze datatriangulatie
zorgt er voor dat er een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van de beleving van het
kind (Bogdan & Bikklen, 1998). De triangulatie zorgt tevens voor een stijging van de
betrouwbaarheid, als het binnen een theoretisch model gebeurt , war hier het geval is
(Silverman, 2001).
De vaste structuur in het interview zorgt er voor dat de participanten de vragen allen op
dezelfde manier begrijpen. Hierdoor stijgt de betrouwbaarheid en validiteit van het
onderzoek (Silverman, 2001). Bij het begin van het onderzoek werd er een
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proefinterview afgenomen om te kijken of de vragen helder geformuleerd waren. Op
deze manier werd er getracht de betrouwbaarheid te doen stijgen (Silverman, 2001).
In kwalitatief onderzoek heeft de onderzoeker de functie van interpreteerder. De
onderzoeker probeert aan de hand van rolneming de betekenis van het hetgeen men
waarneemt een plaats te geven. Het is niet mogelijk om als objectieve waarnemer de
zaken te noteren in kwalitatief onderzoek, het is echter wel de bedoeling om op zoek te
gaan naar een evenwicht tussen betrokkenheid en distantie (Maso & Smaling, 1990).
De locatie van de afname van het interview was steeds vrij door de respondent te
kiezen. Lichtman (2006) geeft aan dat mensen in hun vertrouwde context meer valide
informatie vertellen. De meeste interviews van ouders en kinderen werden bij hen thuis
afgenomen, de interviews van de leerkrachten gingen allemaal op school door.
Kinderen interviewen is niet hetzelfde als een volwassene interviewen. De onderzoeker
is op zoek naar de beleving van het kind, hetgeen het kind vertelt wordt door de
onderzoeker als waar aanvaard worden (Delfos, 2000). Een perfect beeld van de
beleving van het kind kunnen we niet verkrijgen, maar we trachten wel om hun
beleving authentiek over te brengen (Lewis, 2002). Kinderen hebben meer nood aan
een inleidend gesprek en voorstelling van het kind om het zo gerust te stellen (Delfos,
2000). Het interview voor de kinderen werd dan ook op een andere manier opgesteld
dan het interview voor de volwassenen.
Als besluit een korte samenvatting: het gaat om een kwalitatief onderzoek dat via
semigestructureerde interviews bij ouders, kind en leerkracht, de beleving van het kind
zo volledig mogelijk probeert voor te stellen. Er werden bij 10 cases interviews
afgenomen van zowel ouder, leerkracht en het kind zelf.
2.4 Kwalitatieve analyse
De analyse gebeurde aan de hand van de Grounded Theory methodology, die
herwerkt werd door Strauss en Corbin in 1998 (Harry, Sturges, & Klingner, 2005). Dit
model bestaat uit vier fasen. De analyse werd uitgevoerd in Nvivo 8, een kwalitatief
onderzoeksprogramma waar de 30 interviews werden ingevoerd. De eerste fase houdt
het open coderen in en wordt als een proces van “constante vergelijking” gezien
(Bogdan & Bikklen, 1998). Drie cases werden op deze manier gecodeerd. De codes
die ontstonden werden achteraf gesorteerd per categorieën. Deze categorieën vormen
de start van onderliggende thema‟s die de uiteindelijke theorie vormen. Op dat moment
wordt vanuit een interpretatie van de onderzoeker gewerkt en start de eerste abstractie
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(Harry, et al., 2005). De samenhang van de verschillende thema‟s vormen een
boomstructuur waarbinnen de andere interviews werden gecodeerd. Op die manier
werden de thema‟s getest, gecontroleerd en herwerkt naarmate de data vorderden. Het
is een proces van constant verfijnen en herwerken van de theorie om uiteindelijk tot
een model te komen (Harry, et al., 2005).
De opbouw van het schema maakt duidelijk wat de basis wordt van het model en wat
er dieper bevraagd moet worden in toekomstige interviews. Dit houdt in dat de codes
geclusterd worden tot thema‟s en patronen gerelateerd aan het bevraagde thema. Alle
interviews werden op aan de hand van dit gecontrueerde boomstructuur gecodeerd. In
bijlage vindt u een uitgewerkte case en de codeerstructuur.
2.5 Procedure
Er werd langs 3 kanalen op zoek gegaan naar respondenten. Om te starten werden er
brieven verzonden naar scholen die kenbaar maakten dat ze op een actieve manier
met STICORDI-maatregelen werken. Dit leverde weinig resultaat op. Daaropvolgend
werden de logopedisten uit de regio Lokeren - Sint Niklaas gecontacteerd om op die
manier rechtstreeks bij ouders van kinderen met leerstoornissen terecht te komen.
Hieruit kwamen enkele reacties maar nog niet voldoende. Als laatste werd de brief via
het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap (OVSG) via e-mail doorgestuurd naar een 90-tal scholen binnen het
stedelijke onderwijsnetwerk over heel Vlaanderen. Op die manier werden er uiteindelijk
voldoende respondenten gevonden.
Eens het contact gelegd was met de ouders en de school, werd het doel van het
onderzoek verduidelijkt. Alle respondenten bepaalden de plaats van het gesprek. Ze
kregen de mogelijkheid om vragen te stellen en vulden het “Informed Consent” in
alvorens het interview van start ging. Alle interviews werden opgenomen en achteraf zo
snel mogelijk uitgeschreven zodat de eventuele non-verbale communicatie nog vers in
het geheugen lag en zo dus kon toegevoegd worden. Door de snelle verwerking was
het mogelijk om terug contact op te nemen met de geïnterviewde mocht iets niet
duidelijk zijn.
De interviews werden afgenomen in de periode februari - maart 2010. Alle namen van
de respondenten werden geanonimiseerd om de privacy te garanderen.
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Hoofstuk 3: Resultaten
1

De invloed op het persoonlijk welbevinden

1.1 Inleiding
Er werd bevraagd hoe kinderen reageren op STICORDI-maatregelen, welke emoties
ze toonden en welk effect het heeft op hun persoonlijkheid. Inleidend werd er gevraagd
hoe ze hun leerstoornis beleven, omdat dit mee zal spelen in de beleving van de
STICORDI-maatregelen. Zoals blijkt zijn er kinderen van verschillende leeftijden en
hebben ze verschillende ervaringen met STICORDI-maatregelen, er kwamen soms
tegenstrijdige antwoorden naar voor. Er is getracht om de verschillende belevingen een
plek te geven in volgende thema‟s: beter in zijn vel voelen, niet leuk vinden,
onzekerheid en meer ontspannen zijn met de maatregelen.
1.2 Beleving leerstoornis
Slechts één kind wist niet dat hij een dyslexie en/of dyscalculie heeft. Als ik verder
vroeg vertelde hij wel dat hij het moeilijk had met lezen en schrijven. Alle kinderen
merken dat het moeilijker gaat in de klas voor hen. De meeste hebben wel eens een
uitleg gekregen rond leerstoornissen en bij velen is er een beetje blijven hangen, maar
biedt het niet veel duidelijkheid.
Ze zeggen dat de lettertjes verspringen.(…) dat van die lettertjes ik geloof dat niet. Hoe
bedoel je? Die lettertjes als ik schrijf, dan verspringen die letters wel niet hé. (Pieterjan,
9 jaar)
De kinderen beseffen goed dat ze het altijd moeilijk zullen hebben op bepaalde
gebieden en voelen zichzelf ook falen in de klasgroep. Alhoewel ze uitvallen op enkele
schoolse domeinen hebben ze geen vrees dat ze er niet zullen bijhoren in de klas.
Sommige kinderen denken wel na over de toekomst.
Dat betekent dat je niet goed kan rekenen ook al oefen je veel en dat je dat ook nooit
goed gaat kunnen. (Ineke, 10 jaar)
Het valt op dat de ouders niet altijd door hebben dat hun kind hier mee bezig is, ze
beseffen pas bij een bepaald voorval dat hun kind hier sterk met bezig is. Zeker de
kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn al bewust aan het nadenken over de
toekomst, hoe zal het volgend jaar gaan, „ga ik later juffrouw kunnen worden?‟
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Ik weet het nog een keer, hij was niet oud, het eerste of tweede leerjaar en er moet in
het nieuws iets geweest zijn van werkloosheid en dan zei hij: “mama ik ga later ook
werkloos zijn?”. En ik zei waarom denk je daar nu aan? “Ahja ik kan niet goed lezen en
schrijven. (…)” En daar had ik toch ook wel even van ja kinderen zijn er toch met bezig,
zonder dat ge het altijd echt door hebt. (mama van Jonathan, 11 jaar)
Heel wat kinderen voelen zich “dom”. Verschillende ouders en leerkrachten vertelden
in het interview dat hun kind dit op sommige momenten vertelt, vaak op momenten van
frustratie en bij heftige emoties.
Hij weet ook wel dat zijn broer heel slim is, maar broer die weigert dan te studeren, we
waren zo bezig van stel u eens voor dat mijn 2 kindjes in stukjes vielen op de grond.
Goh zei hij dan ja, dan zouden we weer een nieuwe Jeroen kunnen maken zei hij, maar
dan pak ik wel het verstand van mijn broer hoor. Dan ben ik een hele slimme en dan is
mijn broer een hele domme.(mama van Jeroen, 9 jaar)
Hij denkt heel vaak, ik kan het niet , ik vind het moeilijk, ik begrijp het niet vooraleer hij
eigenlijk probeert. Dus ik denk dat hij heel faalangstig is en op het schools gebied een
lage indruk heeft van zichzelf. Alhoewel hij voor wiskunde wel mee is met de
middenmoot van de klas. (Juf van Sam, 9 jaar)
1.3 Beter in zijn vel voelen
Kinderen ervaren heel wat emoties rond de STICORDI-maatregelen, maar ze geven
zelf niet aan dat ze zich beter in hun vel voelen of minder goed in hun vel voelen.
Ouders waren er zich van bewust dat hun kind het niet altijd eenvoudig vindt om
aanpassingen te krijgen, maar dat hij/zij wel de beseft dat het nodig is en er zich wel
beter door voelt uiteindelijk, alhoewel het niet eenvoudig is.
Ik weet nog, in het derde was het soms echt moeilijk, dat was een ramp die jongen liep
gewoon nachten dat hij gestresseerd rondliep en dat hij niet kon slapen en heel
vervelend en ambetant deed, gewoon omdat die proeven eraan kwamen.(…) Ik denk
dat hij zich beter in zijn vel voelt, het moment dat hij de schoolpoort binnenloopt. Meer
op zijn gemak, wetende van als er test of iets dergelijk aankomt dat hij dat toch wel
redelijk zal kunnen doen. En ik denk mentaal geeft dat een soort van opluchting.(mama
van Jonathan, 11 jaar)
Maar hij is veel ontspannender omdat hij weet dat hij het (Vincent krijgt 15 mogelijke
vragen van de toets mee naar huis, waaruit de vragen op de toets zeker komen) mag
gebruiken. Zeker tegenover vorig jaar. Ja we voelen dat wel. Voor hem is het ook zo
genen berg die dat voor hem ligt. (ouders van Vincent, 10 jaar)
De leerkrachten hebben het gevoel dat hun leerlingen wel tevreden en gelukkiger zijn
nu ze de aanpassingen krijgen. Bij de kinderen die nog maar net gestart zijn, was er
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nog wat twijfel, omdat ze er nog niet volledig mee weg zijn en alles nog te nieuw is om
zelf al een echte meerwaarde te merken.
Goh ik denk dat ze zowat. Dat ze aanvoelt dat ze weer anders is dan de rest, dat denk ik
wel(…). Maar ik weet het eigenlijk niet zo goed, ik heb er een beetje mijn twijfels bij.
Maar ik denk wel dat ze zich beter zal voelen als ze er mee weg is. (juf van An, 10 jaar)
Maar ik voel dat hij gelukkiger is daardoor. Bijvoorbeeld een goed dicteetje, dan zie ik
wel dat hij daar deugd van heeft en met een huppel naar buiten loopt. (juf van
Jonathan, 11 jaar)
Zowel ouders als leerkrachten maken hier wel de bedenking dat niet alles aan de
STICORDI-maatregelen te wijten is. Het totaalpakket aan ondersteuning zorgt er voor
dat het kind positief evolueert.
1.4 Niet leuk vinden
Alhoewel de meeste kinderen algemeen positief zijn, hebben ze soms ook negatieve
ervaringen gekoppeld aan de STICORDI-maatregelen.
Op het einde van het 3e hoorde ik de eerste keer dat ik moest blijven zitten voor
rekenen. Dat vond ik heel erg, in het begin vond ik het helemaal niet leuk. Soms zei de
juf dat ik vroeger moest komen, soms moest ik later komen en dan moest ik wachten in
de gang. Is dat nu nog altijd zo? Ja en ik vind het nog altijd niet zo leuk. Het is ambetant
omdat ik niet weet wanneer ik mag gaan en soms ben ik te laat.(Ineke, 10 jaar)
De kinderen baseren hun leuk vinden of niet leuk vinden, niet op het geheel van de
maatregelen. Ze vinden bepaalde kleine situationele zaken veel bepalender. Zoals niet
weten wanneer je ergens welkom bent (zie citaat), niet bij de klas kunnen zitten wordt
als niet leuk ervaren. Omgekeerd geldt het dan ook, enkele kleine zaken kunnen ook
leuk zijn bijvoorbeeld op de computer mogen of eens goede punten hebben.
We lezen altijd een stukje voorop bij een andere mevrouw die dat komt. Dan weet ik al
een beetje het verhaal en dan gaat het altijd beter. Dat vind ik wel leuk omdat ik het
dan beter kan. (Jeroen, 9 jaar)
De ouders merken verschillende reacties bij kinderen, sommigen zijn blij dat alles wat
aangepast wordt voor hen. Anderen hebben het helemaal niet graag en één iemand
staat er helemaal niet bij stil omdat alles geleidelijk aan veranderd is.
Ik denk niet dat hij het als een afront ziet. (…) Tegenwoordig de medeleerlingen,
vroeger werd ge al eens gepest, 20 jaar geleden, maar tegenwoordig is het zelfs al een
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beetje “in”. Hij vindt dat helemaal niet erg. Hij doet dat graag, hij vindt het leuk als ze
met hem bezig zijn. (ouders van Vincent, 10 jaar)
Hoe denkt u dat Pieterjan zich voelt nu dat hij die aanpassingen krijgt? Soms goed,
soms niet. Soms aanvaardt hij dat en andere keren, ja dan heeft hij het er echt moeilijk
mee dat hij , ik heb het al gezegd, dat hij weg moet gaan uit de klas. Hij staat niet
graag in de aandacht en doet niet graag anders als de anderen. (mama van Pieterjan, 9
jaar)
Dezelfde reacties zijn herkenbaar volgens de leerkrachten, de meeste kinderen vinden
de opstart van de STICORDI-maatregelen niet leuk en hebben nog steeds
aanpassingen die ze niet leuk vinden. Maar naarmate de STICORDI-maatregelen
langer gebruikt worden, zien hun kinderen de meerwaarde er van in volgens hen.
Ik vind dat hij zo opengebloeid is met zijn systeem van Sprint, dat ik hoop dat het
volgend jaar verder kan gezet worden. Want hij heeft het wel nodig. Maar ik heb er
geen idee van hoe hij het zelf ziet. (Juf van Jonathan, 11 jaar)
Hij heeft het nog altijd moeilijk om anders te doen dan de anderen. Hij mag tijdens een
toets die fiches gebruiken maar hij laat liever die fichemap dan nog dicht dan dat hij
gaat opzoeken. Ik moet daar echt op hameren van komaan of die fichemap zelf al
openleggen van kijk er toch maar eens naar. Hij weet wel dat het moeilijk gaat maar hij
denkt wel dat het toch we zal lukken. Daar heeft hij het zelf wel heel moeilijk mee. (juf
van Vincent, 10 jaar)
1.5 Onzekerheid
Uit de verhalen blijkt dat velen twijfelen in de start met STICORDI-maatregelen. Ouders
twijfelen of ze wel de juiste beslissing hebben genomen, kinderen twijfelen of ze het nu
ook echt mogen gebruiken en leerkrachten twijfelen of de weegschaal wel positief
doorweegt voor dat kind.
Ineke zal haar map niet spontaan gebruiken in de klas. Niet omdat ze bang is van de
reacties van de andere leerlingen, maar eerder uit onzekerheid :” zou dat nu echt
mogen van de juf?” (juf van 4e leerjaar Ineke, 10 jaar)
Het is niet eenvoudig voor geen enkel van de betrokkenen. Maar naarmate de verhalen
verder gaan blijkt dat iedereen wel tevreden is over de aanpassingen. Maar dit is iets
dat moet groeien, want bij kinderen die al enkele jaren met STICORDI-maatregelen
werken, is die onzekerheid er niet meer. In de toekomstige aanpak is het dus
aangeraden om deze onzekerheid te benoemen en trachten te verminderen door
bijvoorbeeld duidelijke en regelmatige communicatie.
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1.6 Meer ontspannen met de maatregelen
Door de aanpassingen merken de ouders dat hun kind rustiger en meer ontspannen
naar school gaat. Acht van de tien ouders merken dit op, zonder dat hier gericht naar
gevraagd werd. De minder grote schoolse druk en goede begeleiding zorgen er
volgens hen voor dat hun kind geruster naar school vertrekt.
De ouders vinden dat dit veel meer doorweegt dan de negatieve ervaringen die hun
kind soms aanhaalt. Volgens de ouders beseffen de kinderen wel dat de maatregelen
hen helpen en vinden hier rust in.
De leerkrachten halen dit niet direct aan, maar zij merken wel op dat het kind
gelukkiger is in de klas. De oorzaak hiervoor leggen ze bij de minder grote schoolse
druk die er is door de compenserende maatregelen.
1.7 Besluit
STICORDI-maatregelen zorgen voor de nodige emoties bij kinderen. Zeker in het begin
vinden de meeste kinderen de aanpassingen helemaal niet leuk. Naarmate de tijd
vordert mindert deze emotie en voelen de kinderen zich beter in hun vel omdat alles in
de klas voor hen aangepast is. De onzekerheid omtrent de maatregelen zijn er zowel
bij de leerkrachten, ouders en kinderen zelf. De onzekerheid bij het kind zou zoveel
mogelijk moeten vermeden worden om ten volle de effecten van de maatregelen te
kunnen voelen.

2

Hoe beleven kinderen met STICORDI-maatregelen het schoolse
presteren?

2.1 Inleiding
Kinderen met een leerstoornis hebben het moeilijk voor bepaalde vakken in de klas. De
STICORDI-maatregelen moeten er voor zorgen dat deze moeilijkheden opgevangen
worden zodat kinderen mits enkele aanpassingen ook succeservaringen hebben. Aan
de kinderen werd gevraagd of ze effect voelden van de STICORDI-maatregelen en op
welk gebied. Er werd gepeild naar volgende thema‟s: betere punten/prestaties,
motivatie om te leren en eventuele verbetering, zelf initiatief nemen voor de
STICORDI-maatregelen en het schoolse zelfbeeld.
2.2 Betere punten
Betere punten hebben wijst enerzijds op het beter presteren, anderzijds op de
effectieve punten. De kinderen merken dat de STICORDI-maatregelen een positieve
invloed hebben op hun schools presteren. De kinderen die voorleessoftware gebruiken
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vinden dit ook meteen de beste aanpassing voor hen in de klas. Deze compenserende
maatregel biedt teksten auditief aan, dit is voor kinderen met dyslexie een meer
toegankelijke manier van informatieverwerving. Sprint biedt heel wat mogelijkheden
waardoor het kind vrij snel effect merkt van deze aanpassing.
Begrijp je het dan beter met SPRINT? Ja, want ge kunt dat op traag zetten en dan
versta ik dat beter en ge kunt kiezen om het een paar keer te laten aflopen en dan als je
dus nog aan het nadenken bent kun je het nog een keer laten aflopen. Maar daar moet
je wel zelf voor kiezen. (Jeroen, 9 jaar)
De meeste kinderen merken dat de schoolse druk vermindert door de aanpassingen en
dat ze betere punten halen op school.
Merk je dat de veranderingen helpen? Ja, het helpt, want rekenen in het vijfde leerjaar
is nu veel te moeilijk voor mij. (Ineke, 10 jaar)
Als ik hen vraag of er ook aanpassingen zijn die niet helpen zegt de helft van de
kinderen dat alles wat ze krijgen helpt. De andere helft zegt dat het wel helpt maar dat
er ook STICORDI-maatregelen zijn die niet meer nodig zijn omdat ze de regels of
trucjes onder de knie denken te hebben. Hier direct bij aanvullend zeggen ze dat ze
deze fiches enkel nog gebruiken als ze het plots niet meer weten of het een moeilijke
oefening is. Hoewel de kinderen zeggen dat al die aanpassingen niet meer nodig zijn,
biedt het wel een veiligheid. Op die manier is het niet wenselijk om fiches van leerstof
die het kind kent direct weg te nemen.
En zijn er ook dingen die dat niet helpen? Dat weet ik niet. Dingen die niet helpen, neen
alles helpt. (Pieterjan, 9 jaar)
Die cijferkaart die gebruik ik niet meer, dat kan ik wel goed. Maar soms kijk ik er wel
nog naar als het vermoeilijkt. Bij de moeilijkste oefeningen kijk ik. (Vincent, 10 jaar)
Ouders zien de STICORDI-maatregelen als iets positief op schools vlak voor hun kind.
Ze merken betere schoolse resultaten, enkele merken ook een verbetering van de
werkhouding van hun kind. De mindere schoolse druk zorgt voor minder stress thuis,
de last van het huiswerk en de toetsen is minder groot.
Hij kreeg vroeger dan zijn map mee en dan begint dat maar allemaal te leren, dat ging
heel moeilijk. En nu krijgt hij vraagjes mee en dan weten we dat moet hij kennen en
dan, zoals bij spelling moet hij zoveel woorden niet kennen.(…) Dat zorgt er wel voor
dat er heel wat minder stress is hier thuis. (ouders van Vincent, 10 jaar)
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Leerkrachten merken dat de STICORDI-maatregelen er voor zorgen dat de kinderen
meer succeservaringen en betere punten hebben. Dat zorgt er volgens hen voor dat
deze kinderen terug motivatie vinden om verder te doen.
Sinds kort doen we bij Sam een invuldictee in plaats van een gewoon dictee. En dat is zo
iets kleins en voordien haalde hij echt niet veel 7/20 of 8 (…) En nu sinds dat invuldictee
haalt hij 17/20, maar hij werkt er ook echt wel heel hard voor hoor daar ben ik zeker
van. (…) Die punten worden echt extra in de verf gezet, we schrijven dan in de agenda
dat hij heel hard zijn best heeft gedaan en dan staat hij daar te glunderen. (juf van
Sam, 9 jaar)
Hij haalt wel hele goede punten nu en dat stimuleert hem. De eerste keer dat ik hem
het dictee met Sprint heb laten doen, was het zo van ja ik ga hem laten meedoen, we
zien wel. Maar hij wou daar echt punten op, hij vroeg echt mevrouw, hoe zit dat hier,
hoeveel heb ik? (Juf van Jonathan, 11 jaar)
Alhoewel punten niet het belangrijkste zijn in het onderwijsproces, worden zij toch nog
heel belangrijk geacht in het huidige schoolsysteem. Sommige kinderen gaan niet
beter presteren, maar halen betere punten doordat de toets op een andere manier
wordt opgesteld of gequoteerd. Het valt op dat sommige ouders en leerkrachten groot
belang hechten aan de punten, terwijl anderen dit meer relativeren.
Lien is er wel wat ingepeperd dat de punten goed moeten zijn. Dat is wel jammer. Hoe
gaat ze er dan met om? Dan voelt ze wel druk, van buitenaf en dat is spijtig. Voor mij is
het voor de eerste plaats belangrijk, hoe ben ik er toe gekomen en hoe ben ik er
geraakt en niet hoeveel komt er nu als eindresultaat uit. Dat moet je als leerkracht
altijd weten dat het resultaat altijd minder kan zijn, maar dat je op haar toets met
12/20 “goed” moet schrijven. Want voor haar is 12 ook goed, en niet 12 is slecht. En wil
je haar 18 geven, ja dan moet je de antwoorden op het bord schrijven, heeft ze dan veel
bijgeleerd is de vraag. (meester van Lien, 10 jaar)
STICORDI-maatregelen missen hun doel niet. Ze zorgen er voor dat kinderen met
dyslexie en/of dyscalculie in het gewoon onderwijs toch kunnen meedraaien in de klas
met de nodige succeservaringen en betere punten.
2.3 Motivatie om te leren
Toetsen en huiswerk zijn niet eenvoudig voor deze kinderen. De vraag naar motivatie
en eventuele stijging hiervan werd niet expliciet bevraagd bij het kind, omdat dit een te
abstract element was. Er werd wel gevraagd of ze veel of weinig huiswerk hadden en
of ze het graag deden. Kinderen vinden dat ze weinig huiswerk hebben en vinden dat
leuk. Als het over het leren van toetsen gaat zijn ze minder enthousiast.
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Heb je veel huiswerk? Neen. Heb je er dan lang werk mee? Neen, leuk hé, dan kan ik
meer naar de muziekschool gaan. (Ineke,10 jaar)
De meeste kinderen worden op één of andere manier begeleid door hun ouders bij het
huiswerk en het leren van toetsen. Bij de jongere kinderen (derde en vierde leerjaar) is
dit vooral samen leren.
Op dit ogenblik doen we dat (toetsen leren) nog niet met Sprint. Eigenlijk doen we het
inleren van de leerstof mondeling. Dus ik lees voor en navenant, na een eerste en
tweede keer moet hij dan antwoorden, ik laat dan gaten en dan moet hij invullen of
begin ik ook effectief vragen te stellen en dat gaat redelijk vlot. (mama van Pieterjan, 9
jaar)
Bij de oudere kinderen is het meer begeleiden en coachen van op afstand. Sommige
ouders doen dit vaker bij hun kind met leerstoornissen dan bij hun andere kinderen,
andere ouders bieden hen dezelfde begeleiding als hun andere kinderen.
Algemene leergierigheid is bij de meeste kinderen wel aanwezig volgens hun ouders.
Sommigen proberen dit te stimuleren door nieuwe informatie op een andere manier
aan te bieden (vb. voorlezen van een boek, bezoek aan een interactief museum).
Hij is zeer leergierig. Hij wil wel leren, maar hij weet wat dat zijn grote handicap is. Hij
is er hem van bewust en hij probeert er met om te gaan. Hij heeft dan zo’n boekje,
waanzinnig om te weten. En dat gaat over alle mogelijke onderwerpen en ik heb dat al
zoveel voorgelezen, van de Romeinen en de Grieken, chemie en nog zo dingen. En dat
vindt hij wel leuk. Want als hij alleen in de boekjes leest dan zijn het alleen de
afbeeldingen die tellen, echt enkel prenten kijken. (papa van Jonathan, 11 jaar)
Het karakter, temperament en de omgeving waar het kind opgroeit, spelen een grote
rol in de motivatie. De invloed van STICORDI-maatregelen op de motivatie is niet altijd
even duidelijk. Bij sommige kinderen is er een evolutie merkbaar bij andere kinderen
niet.
We moeten hem eigenlijk altijd pushen om te leren bij WERO, maar ook bij wiskunde en
al de rest, want als we hem laten doen dan doet hij niets. “Oh ik kan het wel “ zegt hij
dan. We moeten hem echt verplichten om te leren. Maar ik heb wel het gevoel dat het
iets gebeterd is nu. Hij is dan ook wel heel content als het lukt. (ouders van Vincent, 10
jaar)
Ik vind van wel, het is een kind dat graag naar school komt. En die voor Frans 7 keer
meer moeite moet doen een ander kind, maar die er dan ook goede punten voor haalt.
Je zou heel veel kinderen hebben die niet die doorzetting hebben en die zouden zeggen
van jongens kan ik dat woord nu nog niet, ik stop ermee. (meester Lien, 10 jaar)
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Uit de antwoorden van de leerkrachten valt op te maken dat de meeste kinderen
gemotiveerd zijn om bij te leren. Ze willen bijleren maar worden beperkt in hun
enthousiasme door hun dyslexie of dyscalculie en ze merken hier wel een verschil bij
de verschillende leerdomeinen.
De vakken waar hij goed in is, is hij ook veel gemotiveerder. En de vakken waar hij niet
goed in is, dan kruipt hij weg en doet hij liever minder mee. Hij zal wel luisteren naar
wat ik zeg maar daar zal het bij blijven. Hij zal dan niet actief meewerken in de klas. (juf
van Pieterjan, 9 jaar)
2.4 Zelf initiatief nemen
De kinderen brachten dit thema niet aan in hun interview, maar bij de leerkrachten en
ouders kwam dit wel naar voor. Het idee van het kind zelf is niet duidelijk, daarom
wordt er uitgebreider ingegaan op hoe de ouders en de leerkrachten denken dat het
kind dit beleeft.
Ouders beseffen dat hun kinderen zelf niet altijd initiatief zullen nemen om
aanpassingen te krijgen in de klas. Ze proberen hen hiertoe aan te moedigen maar
merken dat het niet altijd eenvoudig is voor hen. De angst van de reactie van de klas,
onzekerheid en stress belemmeren de kinderen om zelf initiatief te nemen volgens de
ouders.
Zelf zal hij het niet altijd zeggen als hij iets niet verstaat, hij zal het niet tonen. Hij
neemt niet de houding aan van helpt mij eens, hij zal gewoon zitten wachten. (mama
van Sam, 9 jaar)
Hij zegt het soms wel en soms niet. Zoals van dat gatendictee, dat heeft hij toen niet
gezegd tegen de juf, maar thuis zegt hij het dan wel. “Vorig jaar had ik een gatendictee
en nu moest ik alles opschrijven mama, het ging toen wel wat beter, want nu was ik
niet mee.“(mama van Lennart, 11 jaar)
Alhoewel alle kinderen voelen dat de STICORDI-maatregelen helpen, zijn er slechts
enkele die spontaan hun aanpassingen zullen benutten in de klas. Het valt op dat dit
initiatief vooral bij de jongste kinderen uit de steekproef (derde en vierde leerjaar)
moeilijk is.
Je moet het wel in de gaten houden. Ook dat ze haar maatregelen gaat gebruiken,
want haar fiches zitten in haar bank en als je het niet altijd zegt, dan durft ze zonder te
proberen. (meester Lien, 10 jaar)
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De leerlingen in het zesde leerjaar die ik gesproken heb (drie) worden sterk
gestimuleerd om zelfstandig met hun aanpassingen te werken. Dit werd vooral in één
school duidelijk.
Hij komt soms eens vragen van ja mevrouw zou je dat eens zo of zo kunnen doen dan
kan ik met mijn SPRINT werken. Ik heb echt het gevoel dat hij goed bezig is. (juf van
Jonathan, 11 jaar)
De visie van de leerkrachten omtrent het zelf initiatief nemen is vrij gelijklopend. Ze
willen graag dat de kinderen zelfstandig leren werken met de aanpassingen, zodat ze
er volgend jaar verder mee op weg kunnen gaan. Bij de voorleessoftware is dit zeer
opvallend, eens kinderen weg zijn met de basis van het programma, bieden de
leerkrachten steeds meer mogelijkheden aan.
Jonathan kent heel goed het systeem van Sprint, gelukkig. Ik zorg dat de proef klaar op
computer staat en dan deel ik de proeven uit en als iedereen zijn proef heeft gekregen
dan gaan Jonathan en ik naar de computer en dan kijken we start en als alles in orde is
moet ik daar niets meer aan zeggen. Hij is eigenlijk op dat vlak heel rijp daarin, hij kan
serieus zijn plan trekken, wat natuurlijk wel een voordeel is voor hemzelf ook. (juf van
Jonathan, 11 jaar)
Er zit bij meester C. ook iemand die Sprint (Lennart) gebruikt en die kwam mij spontaan
vorige week vragen, “mevrouw, voor wero, het is zoveel tekst dat wij moeten leren zou
je het op de stick kunnen zetten?” Ik vind dat echt positief dat ze er allebei zo met
omgaan. (juf van Jonathan, 11 jaar)
2.5 Schoolse zelfbeeld
Het zelfbeeld is een metacognitief element bij het kind. Dit bevragen was niet
eenvoudig. Er werd gevraagd wat zij vinden dat ze goed kunnen op school en wat niet.
De oudere kinderen kunnen heel specifiek vertellen wat ze goed kunnen en wat niet.
Hieruit wordt duidelijk dat zij kunnen differentiëren in hun schoolse zelfbeeld.
Wat vind je moeilijk in de taalles?Schrijven, zo spellen en juist schrijven van de woorden.
En is er ook iets dat je gemakkelijk vindt in de taalles?De zegswijzen. Dan moet je die
van buiten kennen? Ja, en de homoniemen en zo. (Jonathan, 11 jaar)
De ouders merken enkele moeilijkheden met het schoolse zelfbeeld van hun kind.
Zeven van de tien ouders geven aan dat hun kind wel eens zegt dat hij of zij zich dom
voelt of denkt dat ze het toch nooit zal kunnen. Alle kinderen uiten het thuis als ze het
moeilijk vinden op school. Niet dat ze het allemaal vertellen, maar de ouders merken
wel dat er iets is aan het gedrag van hun kind. De STICORDI-maatregelen, samen met
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het gehele zorgpakket dat het kind ontvangt, zorgt wel voor enige verbetering in het
schoolse zelfbeeld. Toch valt het op dat verschillende kinderen uit de steekproef nog te
kapen hebben met een negatief schools zelfbeeld.
Hij zegt dan “En waarom moet ik dat? En zie je wel dat ik dom ben. En alle kinderen
mogen doen wat ze willen en ik, ik MOET naar ginder.”(…) En op dat jaar tijd, als ik het
zo bekijk heeft hij wel een hele vooruitgang gemaakt. We voelen wel dat het nu
aanslaat. Dat het ook op school, deels ook door de STICORDI-maatregelen dat we een
goede combinatie hebben school en REVA en dat de communicatie ook goed zit ook
met het CLB. (mama van Jeroen, 9 jaar)
Hij denkt dat hij niets goed kan. Hij blinkt ook in niets echt uit, hij zit daar met zijn
dyslexie die op alle vlakken terug komt. (ouders van Jonathan, 11 jaar)
Enkele ouders vinden de aanpassingen ook een verbetering voor henzelf, ze merken
dat ze zich iets minder zorgen maken en hun kind zich op schools vlak beter voelt.
Er is minder druk voor ons ook, we maken er ons ook niet meer zoveel druk in omdat
we weten: als hij dat kan, is het goed. Tegenover anders ja, wat moeten ze kunnen en
wat moet hij niet kunnen. Het was onduidelijk. Nu krijgt hij een lijst met vragen mee en
als hij daar kan op antwoorden, zal het een redelijke toets zijn. (ouders van Vincent, 10
jaar)
De leerkrachten zien dit kind het meest aan het werk in de klas. Op de vraag naar hoe
zij denken dat het kind over zichzelf denkt op schools vlak antwoorden ze dat kinderen
uit het vijfde en zesde leerjaar volgens hen goed weten waar hun probleem zit. De
jongere kinderen niet, maar dit is bij hun klasgenootjes ook zo. Ook zij kunnen nog niet
goed inschatten wat ze goed kunnen in de klas en wat niet.
En denkt u dat hij zichzelf goed kan inschatten qua punten, dat hij weet van het gaat
een goede toets zijn of net niet? Ik denk dat dat moeilijk is. Maar dat is wel algemeen
moeilijk voor die leeftijd vind ik, want de sterkste hebben meestal de neiging om zich
minder goed in te schatten en de zwakste gaan rap er boven schatten. Ja, ik denk niet
dat hij daar veel kennis van heeft. (juf van Jeroen, 9 jaar)
Hij weet heel goed wat zijn probleem is, hij weet het heel goed en ik denk dat we
allemaal in de groep die hem begeleidt, hem daarin proberen te motiveren en kijk vent
ge hebt capaciteiten, ge doet wat ge kunt ge werkt zeer veel en dat is het voordeel.
(meester van Lennart, 11 jaar)
Alhoewel de meeste kinderen wel weten waar het probleem zit, betekent dit niet dat ze
er goed met om kunnen gaan. Velen voelen zich onzeker op schools vlak volgens de
leerkrachten en voelen zich falen in de klas. De STICORDI-maatregelen zijn, volgens
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de helft van de leerkrachten, echt nodig om het schoolse zelfbeeld op peil te houden of
terug te verhogen.
Waarom zijn jullie precies nu met de STICORDI-maatregelen gestart? Omdat ze het nu
echt wel nodig heeft, haar zelfvertrouwen gaat anders echt alsmaar naar beneden
gaan. Een kind heeft succeservaringen nodig, ze werkt er voor en ze heeft die
succeservaringen niet en dan moeten wij er voor zorgen dat ze die wel heeft op een
andere manier. (juf van An, 10 jaar)
De ontwikkeling van een positief schools zelfbeeld is bij kinderen met een leerstoornis
niet vanzelfsprekend. Deze bemerking wordt best meegenomen bij het samenstellen
van de zorg en ondersteuning. Stimulerende maatregelen kunnen er toe bijdragen dat
het kind een positief schools zelfbeeld ontwikkelt (zie literatuurstudie).
2.6 Faalangst
De ouders merken dat hun kind het op sommige momenten moeilijk heeft, zoals
bijvoorbeeld gespannen zijn bij de toetsen of bij nieuwe leerstof maar dat het geen
constante stress ervaart. Enkele ouders merken wel faalangst bij hun kind, maar
andere ouders merken dat de compenserende maatregelen er voor zorgen dat de
faalangst vermindert.
Denkt u wel eens dat Lien faalangst heeft? Op bepaalde momenten waarschijnlijk
wel, als ze haar gaat vergelijken met anderen. En hoe uit ze dat dan? Dat zijn de
momenten dat ze het opgeeft. Als ze begint te vergelijken is ze verloren. (ouders
van Lien, 10 jaar)
Niet alle kinderen die deelnamen aan het onderzoek hebben last van faalangs volgens
de leerkrachtent. Bij vier van de tien kinderen zeggen de leerkrachten dat het kind
faalangst heeft. De faalangst beperkt zich meestal tot het probleemgebied van het kind,
maar kan zich ook veralgemenen. De leerkrachten proberen het kind succeservaringen
te geven en op die manier de faalangst te beperken.
Hij is zeer bang om fouten te maken en iets mis te doen. Gelijk als de beverklas
(remediërend traject binnen de school) niet door gaat, omdat de juf ziek ik, dat is nu
onlangs eens gebeurd dat ze er niet was. Dan voel je zo, een grote tekstballon boven
zijn hoofd, duid mij alstublieft niet aan, duid mij niet aan. Dan duid ik hem alleen maar
aan als ik zelf zeker weet dat hij het antwoord ook weet of met een kleine tip het toch
zeker gaat weten. (juf van Pieterjan, 9 jaar)
2.7 Besluit
Ouders, leerkrachten en kinderen zijn het er over eens dat de STICORDI-maatregelen
een positieve impact hebben op het schools functioneren. Door de differentiatie en
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compenserende maatregelen vermindert de druk en hebben de kinderen meer
succeservaringen in de klas, waardoor leren terug iets leuks wordt in plaats van
frustratie te geven. Die verminderde druk is ook voor ouders en leerkrachten
aangenaam, zo maken minder ouders zich zorgen rond de punten van hun kind.
Anderzijds is het zo dat niet alle kinderen enthousiast zijn om de STICORDImaatregelen benutten in de klas, bij kinderen die nog maar net gestart zijn of jong zijn,
is dit meer dan bij kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar. De meerderheid van de
kinderen hebben problemen met hun schoolse zelfbeeld, de STICORDI-maatregelen
hebben een positieve invloed op het zelfbeeld maar niet alle problemen zijn daarom
direct van de baan. Enkele kinderen hebben faalangst, de STICORDI-maatregelen
hebben een positieve invloed ook hier zijn de STICORDI-maatregelen geen
wondermiddel. Ouders en leerkrachten zijn er van overtuigd dat de beleving van het
kind positief evolueert door het geheel van zorg en de buitenschoolse therapieën die
alle kinderen ontvangen.

3

Belang van de school en de klas op de beleving van het kind

3.1 Verschillende actoren in het zorgtraject van dit kind
STICORDI-maatregelen zijn ingebed in een uitgebreider zorgtraject dat dit kind
doorloopt en worden geadviseerd in het gemotiveerd verslag. Dit zorgtraject speelt
mee een rol in de beleving van het kind. De verhouding en samenwerking tussen
zorgcoördinator, logopedist(en), revalidatiecentrum bepalen mee hoe een kind naar
zijn aanpassingen kijkt. Hieronder worden enkele bevindingen bij belangrijkste actoren
(school, therapeut, kind en ouders) besproken. Het is echter mogelijk dat er bij
bepaalde kinderen meer personen betrokken zijn, deze werden niet aangehaald.
Alle kinderen in dit onderzoek gaan naar de logopediste en/of revalidatiecentrum. Toch
is er een groot verschil onderling. Op sommige scholen wordt de logopedie tijdens de
lesuren gegeven.
En voor hoofdrekenen volgt hij een apart traject hier bij een logopediste die op school
komt. Daar gaat hij naartoe terwijl wij hoofdrekenen. Hij moet niet hoofdrekenen zoals
wij het doen, maar hij doet cirkelrekenen. Iets heel anders. (Juf van Pieterjan, 9 jaar)
De logopedie is een grote ondersteuning volgens de kinderen en de ouders. Ze voelen
allebei dat het heel moeilijk zou gaan zonder deze therapie.
Lennart voelde dat hij er mee geholpen was en hij voelde hem er zekerder door. Hij kon
als hij een vraag had in de klas, (…) kon hij zeggen: “ik versta het niet ik ga het
vanavond eens vragen op het REVA, apart” en ze legden het dan opnieuw uit en hij
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vatte het dan beter en hij kon er mee weg. Hij voelde dat hij er deugd van had en
Lennart heeft geen enkele keer gezegd goh moet ik echt naar dat centrum gaan?
(mama van Lennart, 11 jaar)
Een tweede actor in het zorgtraject is de school. De zorgcoördinator en de leerkracht
vormen de twee belangrijkste spelers voor het kind zijn zorgtraject binnen de school.
Uit verschillende interviews komt naar voor dat STICORDI-maatregelen nog niet zo
vanzelfsprekend zijn voor verschillende scholen.
En hij is dan naar het tweede gegaan, werden de aanpassingen verder gezet? Ja, dat
was bij juf B. want bij juf T. mocht hij niet in de klas. Als de klassen gesplitst werden
dan kon hij naar het tweede en werden ze niet gesplitst dan zou hij zijn eerste jaar
moeten herdaan hebben, maar dan zou ik veranderd zijn van school. Juf T. wou niet dat
hij bij haar in de klas kwam? Neen, omdat hij te groot schreef omdat ze voor hem veel
te schrift ging nodig hebben, zei ze. (mama van Sam, 9 jaar)
Wat op de ene school mogelijk is, lijkt op de andere onmogelijk. Sommige ouders
moeten strijden om STICORDI-maatregelen voor hun kind gedaan te krijgen. Pieterjan
veranderde zelfs van school omdat zijn vorige school amper aanpassingen wou
doorvoeren.
En ook ik (mama) moest alles van de maatregelen zelf gaan uitvissen en ik deed dat
dan ook, maar ik moest iedere dag terug naar school en ge hebt zijn dictee niet
meegegeven, ge ging maar 10 woorden geven, ge kent dat wel hé. Dat was zo bij mij
echt een beetje teveel en de leraar was ook niet motiverend vond ik en…Hij moest
sowieso zijn jaar opnieuw doen en is hij daarom naar een andere school gegaan. Zijn
derde jaar dubbelt hij nu op een andere school in een andere gemeente. Omdat daar
beter opvang is qua STICORDI-maatregelen. (mama van Pieterjan, 9 jaar)
En ook tussen verschillende klassen is de continuïteit niet altijd vanzelfsprekend. Sprint
is een voorleessoftware die zich nu begint te verspreiden. Sam kreeg vorig jaar de
mogelijkheid om hier mee te werken, maar dit jaar niet meer: de laptop waar SPRINT
op staat, staat in een andere klas en de juf ziet het niet zitten om deze telkens te
verhuizen. Maar er zijn ook positieve verhalen, op enkele scholen die bezocht werden,
wordt op een actieve manier rond de aanpak bij kinderen met leerstoornissen gewerkt
en zijn STICORDI-maatregelen een vanzelfsprekende zaak.
De derde actor in het zorgtraject is het kind zelf. Alhoewel er in de theorie vermeld
wordt dat het kind moet betrokken worden in de bepaling van de STICORDImaatregelen, is dit bij geen enkel kind uit de steekproef het geval.
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Bij alle kinderen kwamen de aanpassingen plots. Ze beseften wel dat hun ouders en juf
hier al over gesproken hadden, maar opeens veranderde het voor hen.
Weet je nog hoe dat allemaal gestart is? Dat was voor mij er opeens, maar ik denk dat
mijn mama en de meester dat wel al wisten. (Lennart, 11 jaar)
Geen enkel kind wist dat hij/zij STICORDI-maatregelen krijgt, met deze reden wordt er
in de interviews vaak over aanpassingen of veranderingen gesproken in plaats van
STICORDI-maatregelen.
Die aanpassingen die je krijgt die heten STICORDI-maatregelen, wist je dat ? Neen (An,
10 jaar)
De laatste actor zijn de ouders. De ouders die meewerkten aan dit onderzoek zijn allen
zeer betrokken bij de zorg die naar hun kind uit gaat en volgen deze regelmatig op.
Bijna alle ouders stellen zich vragen over de toekomst. De ouders van kinderen uit het
zesde leerjaar zijn allen op zoek naar een school die met STICORDI-maatregelen
werkt om hun kind op dezelfde of soortgelijke manier verder te kunnen laten studeren
in het middelbaar onderwijs.
En hoe kijken jullie naar volgend jaar, zoeken jullie een school waar STICORDImaatregelen mogelijk zijn of niet specifiek ? Neen dat moet echt, als dat niet gebeurt is
dat een ramp. We hebben zowiezo al aan de school gevraagd of er scholen zijn die er
speciaal in meegaan en bijvoorbeeld het VTI in X, waar ook ik gezeten heb. Die zijn er
blijkbaar wel met bezig. We wachten nu wat informatie af en gaan kijken daar wat
voor hulpmiddelen dat ze mogen gebruiken en verder lespakketten die dat gegeven
worden. Een school die daar geen rekening met houdt, dat is een echte ramp voor
Jonathan. Dat is echt heel moeilijk en dat heeft geen zin eigenlijk. We moeten het hem
niet moeilijker maken dan dat het is. (ouders van Jonathan, 11 jaar)
De overgang naar het middelbaar onderwijs is iets waar zowel ouders en leerkrachten
veel vragen bij hebben. Ze stellen zich de vraag hoe die verloopt, of de STICORDImaatregelen verder worden gezet, of de manier van werken in het lager onderwijs een
invloed heeft op de beleving bij de start van het middelbaar onderwijs. Dit is iets dat in
verder onderzoek moet bevraagd worden.
Alhoewel er dus meer betrokkenen zijn in het zorgtraject werden enkel de leerkracht,
ouders en het kind bevraagd. Deze keuze is gemaakt vanuit de overweging welke
actoren het meeste contact hebben met het kind en het best zijn/haar beleving kunnen
inschatten. De zorgcoördinator heeft in de meeste scholen een meso-functie en komt
veel minder in contact met het kind dan de leerkracht. De logopedist(e) heeft het kind
slechts gemiddeld 1 uur in de week.
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Ouders en leerkrachten hebben ook hun beleving over deze maatregelen, doch daar
gaat het in dit onderzoek niet om. Er is getracht om telkens terug te keren naar de
beleving van het kind vanuit de verschillende perspectieven.
3.2 Hoe beleven kinderen school gaan in ruimere zin?
3.2.1 Inleiding
De beleving van het schoolgaan is zeer breed. Daarom werd gekozen om enkele
aspecten extra te belichten in de interviews. Als eerst onderwerp werd er gepeild naar
hoe graag kinderen naar school gaan. Het volgende thema is de beleving van het
klasgebeuren voor kind. Als derde item werd er gevraagd naar de vrienden van het
kind.
3.2.2 Graag naar school gaan
Slechts de helft van de kinderen geeft aan dat ze graag naar school gaan, elk wel met
zijn eigen motivatie. Enkele kinderen willen graag bijleren, anderen vinden het sociale
gebeuren van de school belangrijker. De andere helft zei dat ze niet graag naar school
gaan. De antwoorden zijn op te splitsen in twee categorieën. Enerzijds zijn er het
tijdelijke “niet graag naar school gaan” vlak na de vakantie of tijdens de toetsen (de
interviews werden bij sommige kinderen af genomen tijdens een toetsenperiode).
Anderzijds is er het langdurige “niet graag naar school gaan” omdat het te moeilijk is in
de klas.
Ga je graag naar school? Soms niet. Soms niet, waarom? Soms snap ik het allemaal niet
bij rekenen. (An, 10 jaar)
Ga je graag naar school? Neen. En waarom niet? Omdat je veel moet rekenen, maar na
de middag is het leuk. Dan ga ik graag naar school. Moest het altijd namiddag zijn dan
ga ik graag naar school. Maar de voormiddag is werken.(Pieterjan, 9 jaar)
Alle leerkrachten daarentegen denken dat de kinderen graag naar school komen, ze
zeggen er wel bij dat het niet altijd om het schoolse gaat, maar vaak voor de sociale
entourage die de school biedt.
Denk je dat Matthias graag naar school gaat? Niet voor te leren maar wel voor de
gezelligheid en het contact. ( juf van Matthias, 11 jaar)
Ouders denken dat hun kind graag naar school gaat, maar merken wel dat dit kan
wisselen, hun kind durft af en toe eens te zeggen dat het niet graag naar school gaat.
Hij sputtert wel tegen en zegt soms wel eens dat hij niet graag naar school gaat, maar
de moment dat hij daar is(…). Opstaan ’s morgens is nooit fijn en als het extra koud is
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buiten zeker niet. Maar ik moet hem nooit dik tegen zijn zin daar afzetten dat ge hem
naar binnen moet duwen. Dus ik denk op zich dat het wel ok is, maar een halve dag is
wel altijd fijner dan een volledige dag.(mama van Jeroen, 9 jaar)
3.2.3 Klasgebeuren
De klas is de centrale uitvalsbasis voor kinderen in het basisonderwijs. Alle kinderen
zeggen dat ze zich hier goed voelen en een leuke klas hebben.
En vertel eens iets over de klas waar je in zit?Ik zit bij juf T., in 5B, het is een heel leuke
klas en een leuke juf. Ze heeft een eigen website waar we op mogen. (Ineke, 10 jaar)
Ouders hebben er niet echt een duidelijk zicht op hoe hun kind zich in de klas
gedraagt. Ze kunnen enkel verder gaan op de verhalen die hun kind vertelt, daarom
werd dit niet expliciet bevraagt.
Als ik dit de leerkrachten bevraag, komt er een meer genuanceerd verhaal. De meeste
kinderen voelen zich goed in de klas volgens hen, twee leerkrachten twijfelen er aan.
Maar als ik hen vraag wat de plaats van het kind in de klasgroep is, krijg ik bij acht van
de tien leerkrachten het antwoord dat hij of zij zich wat afzijdig houdt van de groep.
Hij is populair maar hij houdt zich toch afzijdig. Iedereen kijkt er wat naar op omdat hij
zo mooie tekeningen kan maken en hij brengt dan soms zo’n groot werk mee naar de
klas. Dus ze kijken daar wel naar op, maar omdat hij weet van zichzelf ik moet hier zien
dat ik niet fout antwoord, dan houdt hij zich in het klasgebeuren vrij afzijdig. (juf van
Pieterjan, 9 jaar)
Ik denk dat het eerder iemand is die langs de kant staat meer. Hij heeft wel zijn
vrienden, 2 of 3, het is niet dat hij uitgesloten is in de klas. (meester Jeroen, 9 jaar)
Eerder langs de kant zal staan door zichzelf, omdat ze zo weinig zelfvertrouwen heeft.
Maar mocht zij wat meer weerbaarheid hebben dan en wat meer die stap durven
zetten maar ja ze is heel onzeker van zichzelf. Maar dan denk ik dat ze een serieuze
stap omhoog kan gaan in de groep. Ze laat zich wel een beetje opzij duwen door de
groep en ze neemt vaak een afwachtende houding aan. (juf van Ineke, 10 jaar)
Sommige leerkrachten leggen hier de link met de schoolse moeilijkheden van het kind,
andere leerkrachten geven zelf een andere oorzaak (overbescherming ouders,
karakter van het kind…) of weten niet waar het vandaan komt.
3.2.4 Vrienden
De kinderen hebben elk hun eigen schoolse context, één iemand is net van school
veranderd, een meisje zit in een kleine dorpsschool met drie graadsklassen, bij andere
worden de klassen om de twee jaar helemaal door elkaar gegooid. Dit zorgt er voor dat
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er heel wat verschil is bij het vriendjes hebben. Kinderen die op een kleinere school
zitten of nog maar net van school veranderd zijn, hebben ook veel vrienden buiten de
klas. Alle kinderen kunnen enkele vrienden opsommen als ik vraag met wie ze graag
samen werken of met wie ze graag op de koer spelen. Dit zijn zowel vrienden binnen
als buiten de klas. Ze kiezen hun vrienden om verschillende redenen, omdat ze „tof
zijn‟ of „ goed kunnen ping-pongen‟. Één kind vindt aansluiting bij de een andere kind
dat ook een apart traject volgt in de klas. Dit is niet bij alle kinderen in de steekproef het
geval.
Bij Sprint werken we soms samen, want soms ben ik niet mee en vind ik het soms niet
duidelijk. Omdat je het niet begrepen hebt? Ja, want hij (vriend die ongeveer hetzelfde
zorgtraject doorloopt) is een beetje verstandig en soms zitten we een beetje te spelen
achter de computer als we klaar zijn. (Jeroen, 10 jaar)
Volgens sommige ouders zoekt hun kind sterkere vrienden voor taal of wiskunde op
die hen dan kunnen helpen als ze het niet snappen.
Hij zegt: “ nu ik heb al één vriend gevonden die mij wat helpt”. Omdat hij ook zo
iemand zoekt die hem verstaat in zijn problemen, maar hem niet altijd afbreekt. Zijn
vriend moet echt wel opbouwend zijn voor hem. Hier had hij dus echt een goede vriend,
dat was ook een jongen die heel verstandig was en die hem soms echt zei van
“Pieterjan hebt ge uwen agenda mee of ge zijt dat toch niet vergeten”. Zo iemand
zoekt hij, waar hij wel steun aan heeft. (mama van Pieterjan, 9 jaar)
Andere ouders zien dit niet en merken geen echte moeilijk of bijzonderheden op bij hun
kind op het vlak van vrienden.
Ze komt met de meeste kinderen overeen. Er zitten er ook een paar in het zesde
leerjaar met wie ze ook overeen komt en ook met kinderen uit het vierde. Het is een
kleine school en dan is dat niet leerjaar per leerjaar. Op grote scholen zie je dat wel,
maar bij ons is dat zo niet. (ouders van Lien, 10 jaar)
Leerkrachten merken dat de kinderen enkele vrienden hebben in de eigen klas en
sommigen daarbuiten. Ze zien dit niet als opvallend anders dan bij andere kinderen.
Ondanks het feit dat iedereen ook wel weet dat hij vrij zwak is wordt hij toch wel
redelijk wat gekozen om met samen te werken. Het is niet dat hij ondanks het feit dat
hij zwak is, dat ze hem opzij schuiven. Het is ook wel omdat het zo’n aangenaam
persoontje is, dat ze hem ook wel in de groep hebben. (Juf Pieterjan, 9 jaar)
Bij sommige kinderen is het onduidelijk wie ze opzoeken en waarom, vaak spelen
andere niet-schoolse zaken mee (vb. goed kunnen tekenen, grappig zijn). Want net in
die niet-schoolse zaken kan het kind met een leerstoornis ook eens uitblinken.
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Soms speelt hij alleen met zijn beste vriend. Maar nu is hij volop aan het pingpongen
dus dat is dan met verschillende kinderen die dat ook goed kunnen. (juf van Matthias,
11 jaar)
3.2.5 Besluit
Kinderen beleven het schoolgaan toch net iets anders dan dat hun ouders en
leerkrachten denken. Ouders geven een meer genuanceerd beeld over het graag naar
school gaan van hun kind, terwijl leerkrachten denken dat alle kinderen graag naar
school gaan. De kinderen geven zelf aan dat ze een leuke klas hebben, maar de
meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat het kind met een leerstoornis zich wat
afzijdig houdt in de klas, een echte oorzaak hiervoor werd niet duidelijk aangegeven.
Ondanks dat de kinderen zich wat afzijdig houden in de klas vinden de meeste
kinderen zelf dat ze veel vrienden hebben, binnen en/of buiten de klas.
3.3 Hoe beleven kinderen de STICORDI-maatregelen op sociaal vlak in de klas?
3.3.1 Inleiding
Bepaalde STICORDI-maatregelen zorgen voor veranderingen in de klas en zorgen er
voor dat iemand plots zijn toets aan de computer maakt of iemand bij cijferen de
zakrekenmachine mag gebruiken. De beslissing om dit te doen, is gemaakt vanuit het
schoolse denken en biedt positieve resultaten op vlak van presteren maar brengt
anderzijds ook heel wat sociale gevolgen met zich mee. Zeker de opstart van deze
aanpassingen is niet altijd eenvoudig voor de kinderen zelf. Uit de interviews kwamen
twee belangrijke thema‟s naar voor: anders doen dan de anderen en de reactie van de
klas.
3.3.2 Anders zijn in de klas & doen zoals iedereen
STICORDI-maatregelen houden een pak minder zichtbare maatregelen in, bijvoorbeeld
de tekst voor begrijpend lezen of de lijst met woorden voor dictee meenemen naar huis
op voorhand. Deze maatregelen zijn niet echt duidelijk voor klasgenoten en vallen niet
op. Ze vormen voor geen enkel van de kinderen een probleem. Ze ervaren dit op een
positieve manier.
Ze hebben volgende week toets spelling en ik heb dat vrijdag nog maar gezegd en dan
komt hij vandaag (maandag) al vragen, krijg ik dan ook zo’n papiertje mee met de
woorden. En tegen woensdag geef ik dat dan mee, maar ik moet er hem wel ergens
gerust in stellen dat het wel nog komt. Op dat gebied is hij wel heel blij dat hij dat
heeft. Maar de anderen weten dat niet. Ik geef hem dat dan, hij steekt dat direct weg
en dat is dan in orde. Maar zo open en bloot in de klas vindt hij moeilijk. (juf van
Vincent, 10 jaar)
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Dan zijn er ook de “zichtbare” maatregelen, dit zijn de aanpassingen die in de klas zelf
gebeuren en waar de klasgenoten dus duidelijk zien dat er iets aangepast wordt,
bijvoorbeeld: een toets op de computer maken, uit de klas weg gaan bij een bepaald
vakonderdeel, je map mogen gebruiken bij de toets. Deze aanpassingen geven op
sociaal gebied soms wel moeilijkheden.
Ik heb dyscalculie, ik kan daar niet aan doen. Maar soms wou ik wel volledig in het
vijfde leerjaar zitten zoals alle kinderen. (Ineke, 10 jaar)(Ineke gaat rekenen in het
vierde leerjaar)
Kinderen beleven zeker de start van de aanpassingen niet altijd positief. Plots krijgen
zij een andere, uitzonderlijke aanpak, wat hun klasgenootjes niet ontgaat en waaraan
alle partijen moeten wennen. Maar naarmate kinderen langer de aanpassingen krijgen,
verbetert dit wel en reageren de klasgenoten hier niet meer op.
Daarnet vertelde je dat Sprint helpt, vond je dat in het begin ook? In het begin vond ik
het echt niet leuk. Waarom niet? Omdat ik altijd zo apart moest gaan zitten. (Jonathan,
11 jaar)
De kinderen die al langer STICORDI-maatregelen krijgen, gaven steevast het antwoord
“ze weten dat al dat ik dat zo doe”.
Zeggen jouw klasgenoten er iets van dat jij iets anders doet dan de rest? Neen, ze
weten dat al. (Lennart, 11 jaar)
Bij sommige interviews met de ouders komt naar voor dat ouders merken dat hun kind
het soms moeilijk heeft om anders te doen dan de anderen. Omdat sommige kinderen
er echt mee worstelen, worden er soms aanpassingen weggelaten of toegevoegd die
er voor zorgen dat hun kind gewoon kan meedoen in de klas.
Ja, , ze sturen een mailtje met zijn agenda iedere dag. Zijn agenda dat is een ramp(…)
hij doet een poging om iets te krabbelen om toch iets te doen. Hij schrijf sowieso de
helft maar op. En hij kan het zelf niet lezen. (…)Op de tijd die hij nodig heeft om het
allemaal te schrijven, is iedereen al lang klaar. Dan doet hij gewoon zoals de rest, hij
doet zijn boek dicht en dan kan hij meedoen met de rest. (ouders van Jonathan, 11 jaar)
Met die ingekorte dictees, vorig jaar zijn we met die ingekorte dictees gestopt, hij
schreef normaalgezien telkens een zin mee en een zin niet meer. Maar hij wou
hetzelfde doen als iedereen en alles meeschrijven, hij gebruikte de extra tijd niet om te
controleren hij zat wat rond te kijken. We zijn er vanaf gestapt, maar er is toen wel
gezegd dat de fouten die hij schrijft, verliest hij de helft van de punten dan dat de
andere zouden verliezen. Omdat hij dan toch het volledige meeschreef, hij schreef dus
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evenveel woorden, maar omdat hij dyslexie had werden bepaalde fouten door de
vingers gezien en andere soms minder afgestraft.(mama van Sam, 9 jaar)
Bij de leerkrachten komt ongeveer hetzelfde verhaal naar voor. Leerkrachten merken
dat de kinderen met STICORDI-maatregelen niet graag ten toon lopen met hun
speciale aanpak en graag zouden willen meedoen met de klas, maar dat de kinderen
ergens ook wel weten dat dit niet mogelijk is.
Hebt u soms het gevoel dat Pieterjan liever gewoon in de klas zou zitten en meedoen in
de klas? Ja, ondanks het feit dat hij ook wel weet dat hij het wel niet zou kunnen. Hij
ervaart ook wel dat hij het nodig heeft. Hoofdrekenen zonder zijn cirkelrekenen dat is
echt zeer slecht. (juf van Pieterjan, 9 jaar)
Het is zo wat schipperen tussen enerzijds wat maakt hem beter en anderzijds hoe voelt
hij zich erbij. Maar ik heb het gevoel er nu bij dat het voor hem eigenlijk geen last is
omdat de groep er ook niet op reageert. (juf van Jonathan, 11 jaar)
Vincent is een goed voorbeeld van een kind dat nog maar twee maand geleden met
STICORDI-maatregelen is begonnen. De juf geeft aan dat hij het nog heel moeilijk
heeft om anders te doen dan de andere kinderen.
Hij wil het zo wegsteken dat hij een apart pakketje heeft, dat hij dingen mag en kan die
anderen niet mogen. Ik denk dat hij het liefst wil dat dit zo blijft en dat het allemaal
stiekem blijft gebeuren. (juf van Vincent, 10 jaar)
Hij heeft het nog altijd moeilijk om anders te doen dan de anderen. Hij mag tijdens een
toets die fiches gebruiken, maar hij laat liever die fichemap dicht dan dat hij iets gaat
opzoeken. (juf van Vincent, 10 jaar)
3.3.3 Reactie klas
De helft van de kinderen zegt dat ze geen problemen met reacties van de klas hebben.
Dit zijn vooral kinderen die in een klas zitten waar er nog kinderen STICORDImaatregelen genieten en die bijgevolg ook fiches gebruiken, met de computer werken
en deze instrumenten al vertrouwd zijn in de klas en bij de andere leerlingen. Of
kinderen die al lange tijd met de maatregelen werken.
Zeggen jouw klasgenoten er soms iets van als je iets anders doet dan de rest? Neen,
die vinden dat allemaal niet erg. Er is nog iemand met fiches in de klas. (Lien, 10 jaar)
De andere helft van de kinderen is bang voor negatieve reacties van de klas of heeft al
reacties gekregen van klasgenoten. Als er reacties van klasgenoten zijn dan gaan die
altijd in dezelfde richting: “het is niet eerlijk”.
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Ze zeggen dat het niet eerlijk is maar ze weten wel waarom het is. En wanneer zeggen
ze dat dan? Bij de toetsen, omdat als zij het niet begrijpen, dat ze het moeten blijven
lezen. En bij ons leest de computer voor en dat is meestal beter.(Jeroen, 9 jaar)
Twee kinderen die de maatregelen ontvangen, zeggen zelf dat ze het niet eerlijk
vinden dat ze het mogen gebruiken. De maatregelen zijn bij deze kinderen nog maar
net opgestart, ze vinden de reacties van de klas begrijpbaar en zullen de maatregelen
enkel gebruiken als ze er toe verplicht worden.
Je hebt al een toets gehad en toen heb je je leertakenschrift niet gebruikt, waarom
niet? De juf was het vergeten. En je hebt er zelf niet achter gevraagd? Neen Waarom
niet? Ja, want dat is toch niet eerlijk. Andere kinderen mogen dat ook niet. (An, 10 jaar)
De meeste kinderen weten wel een antwoord te bieden op deze opmerkingen, maar
vinden ze niet aangenaam. Ineke verandert volledig van klas voor het vak wiskunde, zij
ervaart dit na 2 jaar nog steeds niet als iets positief en zegt nog altijd negatieve
reacties te krijgen vanuit de klas waar ze naartoe gaat.
En zeggen jouw klasgenoten daar dan iets van? Ja, sommige zeggen er wel iets over.
Wat zeggen ze dan? Dat het niet eerlijk is of dan vragen ze waarom ik bij hen in de klas
moet komen rekenen. Hoe reageer je dan? Dan probeer ik het uit te leggen hoe het in
elkaar zit, maar dat lukt niet altijd. Vind je dat dan erg? Ja, heel erg. (Ineke, 10 jaar)
De ouders beseffen wel dat die reacties er soms zijn maar, relativeren dit wel voor hun
kind. Ze zien de klas waar hun kind in zit meer als steunend dan als spottend. Ze
merken dat hun kind het er op zich moeilijk mee heeft omdat hun zoon/dochter het
komt vertellen thuis.
Ja, ze voelt zichzelf falen hoor, zeker als de opmerkingen er bij komen van de andere
klas. (ouders van Ineke, 10 jaar)
Ouders van kinderen die al langer met STICORDI-maatregelen werken, merken dat
hun kind het er nu minder moeilijk met heeft dan bij de start.
Hij heeft wel een paar keer gezegd van “ja ik ben niet graag speciaal.” En als je dan
vraagt, hoe reageren de anderen, dan zegt hij “ja, ze zijn het nu al gewoon.” Maar in
het begin kreeg hij er wel commentaar op van zijn medeleerlingen. Zij dachten dat hij in
de koptelefoon de antwoorden ook te horen kreeg. Maar nu probeert hij er ook de
voordelen van te zien. (ouders Jonathan, 11 jaar)
Het valt op dat sommige leerkrachten (drie) aan de klas een duidelijke uitleg geven
over wat er precies verandert en wat dat voor effect heeft. Op die manier willen ze
eventuele opmerkingen voorkomen, toch merken ze dat er af en toe reacties komen uit
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de klas. De leerkrachten zeggen dat ze het niet zouden aanvaarden, mochten er in de
klas onredelijke reacties komen uit de klas op de STICORDI-maatregelen.
Soms komen er wel eens vragen van waarom mag hij dat doen? Ik heb dan ook zo
bijvoorbeeld eens aan de andere leerlingen laten horen wat hij nu eigenlijk hoort in de
koptelefoon. (meester Jeroen, 9 jaar)
Andere leerkrachten zwijgen hierover in de klas en zeggen dat dit een onderlinge
afspraak is.
Af en toe hebt ge wel eens een paar uit de klas die zeggen waarom mag Vincent dat nu
gebruiken en wij niet? En dan zeggen wij ja dat is een afspraak tussen mij, de ouders en
de Vincent zelf. De andere kinderen maken er helemaal geen problemen van maar hij
vindt dat wel moeilijk. (juf van Vincent, 10 jaar)
3.3.4 Veranderingen in het sociale zelfbeeld?
Dit was een zeer moeilijke vraag voor de kinderen. Er werd bevraagd met wie ze graag
samen werken en wie hun vrienden zijn en waarom dat net hun vrienden waren. Maar
toch kwam er geen duidelijk antwoord. Geen enkel van de kinderen was gekend voor
de interviewer, er was dus geen ruimte om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Waardoor kinderen niet goed durfden tonen hoe ze over zichzelf dachten.
Sommige ouders zien wel, anderen zien geen verandering op sociaal vlak bij het kind
nu hij/zij aanpassingen krijgt in de klas.
En zijn er op sociaal vlak zaken veranderd aan Matthias sinds hij die aanpassingen
krijgt? Ik vind wel dat hij open gebloeid is maar of dat aan die maatregelen te wijten is
dat weet ik niet. Daarvoor ja de gezinssituatie was niet ideaal dan zijn schoolmoeheid
en de problemen met die scheiding. Het was niet eenvoudig voor hem. (vader van
Matthias, 11 jaar)
Twee ouders merken dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft en zich herpakt heeft
door de aanpassingen. Dit zelfvertrouwen is dan ook merkbaar in de sociale contacten
die ze leggen.
Dan had hij echt zo iets van ja het lukt hier niet, het lukt niet. En ja als je dat denkt dan
lukt het inderdaad niet. Terwijl hij nu zo wel iets heeft van ja, het gaat moeilijk, maar
het gaat wel. (ouders van Jonathan, 11 jaar)
Drie van de ouders denken dat hun kind niet klassikaal durft te zeggen dat hij iets niet
begrijpt. De andere ouders denken dat hun kind bij de leerkracht individueel terecht
kan of bij klasgenoten op zoek gaat naar hulp.
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Maar in de klas toch echt minder. Tegen ons wel maar in de klas is hij nog heel
bedeesd. Hij durft het nog niet goed zeggen als hij het niet snapt. Dat is wel iets waar
we moeten op letten. (ouders van Vincent, 10 jaar)
De leerkrachten merken bij de helft van de kinderen enkele problemen op sociaal vlak.
De kinderen voelen zich onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. Het is niet duidelijk
of deze sociale moeilijkheden voortkomen uit de leerproblemen of niet. Ze proberen
hen te stimuleren om meer betrokken te zijn in de klasgroep, maar dit is volgens hen
niet altijd eenvoudig.
Hoe denkt u dat Pieterjan over zichzelf denkt op sociaal vlak? Hij zal daar ook wat
onzeker zijn, want hij is niet de kerel die altijd met een geheven hoofd de speelplaats op
gaat, maar hij komt wel altijd terecht. Hij heeft geen negatief zelfbeeld, maar hij is wel
onzeker. (juf Pieterjan, 9 jaar)
Niet elk kind uit de steekproef heeft sociale problemen, sommige leerkrachten geven
aan dat het kind goed in de groep ligt.
Het is een zeer rustig jongetje maar hij is wel de vriend van iedereen. Zelfs diegene met
een grote mond die wel de klas zou trekken, die zouden voor hem in de bres springen.
(juf Vincent, 10 jaar)
Enkele leerkrachten weten geen antwoord te bieden op eventuele sociale verandering
omdat ze het kind nooit anders gekend hebben en ze het moeilijk vinden hier dan een
oordeel over te vellen. Volgens anderen functioneren de leerlingen wel beter in de
school, maar is dat niet enkel te wijten aan de STICORDI-maatregelen: het
totaalpakket van logopedie, revalidatie, ondersteuning thuis en mogelijke bijkomende
problemen spelen hier zeker een groot deel in mee.
Ik denk wel dat het een groot verschil zou zijn. Ik probeer hem nu in te beelden dat hij in
een gewone klas zit, ik blijf er bij de hulp van REVA en logo zijn een zware factor. Maar
toch het is hetzelfde, gaat het over kleine pakketjes, dan is het beheersbaar als het over
te grote dingen gaat, dan loopt hij verloren. Dus ik denk in een grote klas, dat hij voor
een stuk verloren is. (Leerkracht van Lennart, 11 jaar)
3.3.5 Besluit
Er zijn kinderen die wel degelijk negatieve ervaringen hebben met de STICORDImaatregelen. Kinderen die nog maar net starten met de aanpassingen of zeer
ingrijpende veranderingen ondergaan in hun dagelijkse klasleven ondervinden de
meeste problemen op sociaal gebied. Bijna alle kinderen zouden graag meedoen met
de klas maar de meerderheid beseft dat ze de maatregelen nodig hebben. De klas is
een belangrijk gegeven voor deze kinderen, de helft van de kinderen is bang voor
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negatieve reacties van klasgenoten. De meeste reacties gaan over “niet eerlijk zijn”. De
andere helft van de bevraagde kinderen werkt al langer met de maatregelen en zijn er
nu gerust in dat de klas er niets op zal zeggen of hebben nog kinderen in de klas die
een aangepast traject volgen, waardoor ze zich niet alleen voelen. Alhoewel de reactie
van de klas een belangrijk gegeven is voor de kinderen wordt dit gerelativeerd door
ouders en leerkrachten, zij zien de klas eerder als steunend en relativeren de
opmerkingen. Echte veranderingen op sociaal vlak door de STICORDI-maatregelen
zijn niet bij alle kinderen te vinden, enkele leerkrachten en ouders merken wel een
verbetering op, maar leggen hier de link met het volledige zorgpakket dat het kind
ontvangt. Verschillende kinderen hebben problemen met hun sociale zelfbeeld, maar
het is onduidelijk of de leerstoornis en bijhorende STICORDI-maatregelen hier een
positieve of negatieve invloed op hebben.
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Hoofstuk 4: Discussie

Dit kwalitatief onderzoek had als opzet te achterhalen hoe een aantal kinderen de
STICORDI-maatregelen beleven op persoonlijk vlak en in klasverband. Hieronder
worden de onderzoeksresultaten kritisch belicht en getoetst aan de literatuur, worden
de beperkingen en sterktes van dit onderzoek beschreven en enkele aanbevelingen
doen voor de praktijk en verder onderzoek.

1

Besluiten uit het onderzoek

Bij de bevraagde kinderen lokken de STICORDI-maatregelen heel verschillende
belevingen en reacties uit. Het materiaal uit de interviews laat ons toe de verschillende
persoonlijke verhalen te ontrafelen en meer zicht te krijgen op de rol die klasgenoten,
leerkracht, persoonlijkheid van het kind,... spelen in hoe de bevraagde kinderen de
STICORDI-maatregelen beleven.
1.1 STICORDI-maatregelen en hun invloed op het persoonlijk welbevinden
STICORDI-maatregelen hebben een invloed op het persoonlijk welbevinden van het
kind. Enkele kinderen zeggen dat ze de maatregelen niet leuk vinden, terwijl andere
kinderen het juist aangenaam vinden dat alles aangepast is. Kinderen die pas starten
met STICORDI-maatregelen bieden het meeste weerstand, naarmate kinderen er
langer mee werken mindert de weerstand. Deze weerstand wordt het best opgevangen
door het kind te informeren en meer te betrekken bij het opstellen en uitvoering van de
STICORDI-maatregelen. Dit komt ook als besluit uit het onderzoek van Van Hove
(1999).
Uit de gesprekken blijkt dat het leuk/niet leuk vinden grotendeels afhankelijk is van
situationele elementen. Kinderen ervaren niet het geheel van maatregelen negatief,
maar wel enkele gevolgen dat deze met zich meebrengen (weg moeten uit de klas, op
een andere plaats gaan zitten terwijl iedereen het ziet, in je turnkleren moeten
rekenen). Daarom is het is belangrijk om bij het opstellen van de STICORDImaatregelen ook aandacht te hebben voor deze ongemakken en die ook regelmatig te
beluisteren.
Bij kinderen die net STICORDI-maatregelen gebruiken is er ook heel wat onzekerheid.
Ze zijn niet zeker van dat de leerkracht wel echt zal doen wat hij/zij beloofd heeft. Die
onzekerheid moet vermeden worden. De leerkracht dient er voor te zorgen dat het kind
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vertrouwen heeft in zijn/haar beloftes (Singer, 2005). De leerkracht is vooral bij
kinderen in het lager onderwijs een cruciale actor. Zoals in de literatuur reeds vermeld
werd, wordt hij/zij enerzijds als een als een steunfiguur door de kinderen gezien, maar
anderzijds als een risico-persoon die de leerstoornis kan bekend maken (Singer,
2005). Ook in dit onderzoek wordt dit ambigue gevoel ten aanzien van de leerkracht
duidelijk. De meerderheid van de kinderen vindt steun bij de leerkracht, maar bij enkele
kinderen is de onzekerheid groter dan de steun die de leerkracht biedt.
1.2 Het belang van de school en klas context op de beleving van STICORDImaatregelen
De beleving van het schoolgaan in ruimere zin werd bevraagd. De kinderen geven
verschillende redenen aan waarom ze al dan niet graag naar school gaan. De
vrienden, de klasgroep, schoolse moeilijkheden, beleving van de leerstoornis spelen
mee. Alhoewel alle kinderen zeggen dat ze veel vrienden hebben, nuanceren de
leerkrachten dit en melden zij dat het kind zich wat afzijdig houdt van de klasgroep. Dit
komt overeen met wat Koster, et al.(2010) vindt in hun onderzoek. Toch moet hier
opgemerkt worden dat de kinderen hun positie zelf zo niet beschouwen.
Slechts de helft van de kinderen gaat graag naar school. Kinderen die de ervaring
hebben dat het blijvend moeilijk gaat op school, gaan niet graag naar school.
STICORDI-maatregelen kunnen er voor zorgen dat dit falen vermindert en kinderen
terug graag naar school beginnen gaan. Dit is echter een proces waar heel wat tijd
over verloopt.
Zoals duidelijk wordt uit het onderzoek, speelt de school- en klascontext een
belangrijke rol in de beleving van de maatregelen. Een positieve schoolvisie tegenover
“anders zijn” zorgt er voor dat kinderen positiever naar hun aanpassingen zullen kijken,
dan kinderen in een context waar “anders zijn” niet of amper aan bod komt. De
Schauwer, et al. (2009) komt tot dezelfde conclusie. Er is hier een continuüm van
gevoelens en aanvaarding te bemerken. Kinderen ervaren zeker de opstart van de
maatregelen moeilijk op sociaal vlak. Ze zouden liever doen zoals iedereen doet, maar
beseffen ook wel dat dit niet echt mogelijk is. Kinderen die nog maar net gestart zijn
moeten als het ware verplicht worden om hun maatregelen te gebruiken, want anders
doen ze het niet. Deze weerstand komt verder uit angst voor reacties van klasgenoten.
Kinderen kunnen wel een antwoord bieden op die reacties, maar vinden ze niet
aangenaam.
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1.3 Evolutie in de beleving van de STICORDI-maatregelen
Bij kinderen die blijvend negatieve ideeën hebben tegenover de maatregelen, moet
uitgediept worden wat het kind precies als negatief ervaart om hier een antwoord op te
kunnen bieden. Het gaat bij deze kinderen vaak om maatregelen die sterk ingrijpen op
het sociale netwerk van het kind vb. in een andere klas zitten voor wiskunde. Bij
kinderen die deze problemen stellen moeten leerkracht en ouders onderzoeken of de
huidige maatregelen het beste zijn voor het kind in het bijzonder en zo niet, nagaan of
bepaalde maatregelen kunnen aangepast worden zodat het kind er zich toch goed bij
voelt. Deze flexibele hulp op maat is één van de belangrijke principes die bij
STICORDI-maatregelen horen (VCLB Gent, 2009).
Kinderen die positief tegenover de maatregelen staan, zijn geruster en meer
ontspannen als ze naar school gaan. De vermindering van schoolse druk door de
maatregelen zorgt voor een vermindering van schoolse stress. Op dat moment kan het
kind terug overgaan tot leren op zijn/haar tempo, op die manier kan er vooruitgang
geboekt worden terwijl het kind anders bleef stilstaan want onder constante stress kan
iemand zich niet ten volle ontplooien. Deze bevindingen komen overeen met Peerlings
(2008) haar theorie. Deze gedachtengang geeft aan dat de onzekerheden die de
kinderen, leerkrachten en ouders bij de opstart ervaren, niet van lange duur hoeven te
zijn.
Alhoewel alle kinderen de STICORDI-maatregelen als iets positief ervaren zijn er
slechts enkelen die overgaan tot zelf initiatief nemen voor het toepassen van deze
maatregelen. De positieve gevoelens zouden de kinderen moeten sterken om de
maatregelen de volgende keer terug te gebruiken, maar op de momenten dat de
STICORDI-maatregelen moeten worden uitgevoerd, lijken de kinderen de sociale
impact toch als belangrijker te ervaren dan de positieve schoolse impact. De overgang
naar actief gebruik van de maatregelen wordt enkel gedaan door kinderen die al enkele
jaren ervaring hebben met STICORDI-maatregelen in een veilige klascontext (in dit
onderzoek kinderen in het 6e leerjaar). Bovendien hebben kinderen op het einde van
de lagere school ook een beter probleeminzicht dan jongere kinderen, waardoor
kinderen weten op welk vlak ze hulp nodig hebben en waar niet (Verschueren &
Gadeyne, 2007). Deze kinderen zijn er van overtuigd dat hun klasgenoten niet zullen
reageren, en dat de maatregelen hen een meerwaarde bezorgen. Het ziet er naar uit
dat deze kinderen een soort van aanvaardingsproces hebben doorlopen. Dit pleit er
voor om vroeg genoeg te starten met de maatregelen en kinderen bij de opstart sterk
te begeleiden bij het gebruik van de maatregelen, want eens kinderen naar het
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secundair onderwijs overgaan, wordt er van hen verwacht om de STICORDImaatregelen op een zelfstandige manier te gebruiken. Een korte verduidelijking van
bovenstaande tekst komt in volgende figuur:

Spontaan gebruik

Veilige schoolse context

Schoolse
impact

Tijd

Sociale
angst

Enkel gebruik bij
aanmoediging

Figuur 2: Evolutie van gebruik STICORDI-maatregelen doorheen de tijd
1.4 Beleving van STICORDI-maatregelen binnen het schoolse presteren.
STICORDI-maatregelen veranderen heel wat op schools gebied voor het kind. Eens de
kinderen hun weerstand weg is, ervaren ze de maatregelen vrij positief: het aantal
succeservaringen stijgt waardoor de kinderen een goed gevoel krijgen. Kinderen die
hun prestaties aan hun eigen handelen koppelen, vinden op die manier hun motivatie
om te leren terug zoals de theorie van (Damon, et al., 2006) stelt. Maar het is niet bij
alle kinderen zo rechtlijnig, bij andere kinderen spelen andere factoren ook mee een
bepalende rol (persoonlijkheid, andere stoornissen, omgeving…).
Kinderen vinden alle maatregelen positief voor hun prestaties maar geven zelf aan dat
ze niet alles meer nodig hebben of gebruiken in de klas. De leerstof waar sommige
maatregelen voor zijn opgesteld is ondertussen gekend door de kinderen. Toch willen
ze deze maatregelen behouden omdat het een soort veiligheid biedt, vinden de
kinderen. Want eens de oefeningen moeilijker worden of ze het plots niet meer weten
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zijn ze blij dat ze kunnen terugvallen op deze maatregelen. Een korte schematische
verduidelijking.
maatregelen
gebruiken

succeservaringen

moeilijkere
oefeningen

maatregelen als
veiligheid

meer schools
zelfvertrouwen

beter presteren

Figuur 3: Cyclus bij maatregelen
Alhoewel de STICORDI-maatregelen een positief effect hebben op de schoolse
prestaties/beleving van het kind, hebben veel van de kinderen toch een negatief
academisch zelfconcept. Veel kinderen vinden zichzelf dom, merken dat ze het moeilijk
hebben in de klas en voelen zichzelf falen. Dit komt overeen met hetgeen hierover in
de literatuur terug gevonden is (Baird, et al., 2009). Hoewel STICORDI-maatregelen
het negatief zelfbeeld positief beïnvloeden, zijn niet alle problemen direct van de baan.
Hiervoor is een meer omvattende zorg nodig, waarin school, leerkracht, ouders en
eventueel therapeut(e) samen werken aan dit zelfconcept.

2

Beperkingen en sterktes van dit onderzoek

STICORDI-maatregelen zijn een vrij recent begrip waar nog weinig literatuur rond
bestaat, de beleving hiervan werd nog nooit eerder beschreven. Dit onderzoek is dus
exploratief en laat nog heel wat vragen onbeantwoord. Het onderzoek gebeurde bij een
beperkte groep en moet dus met de nodige voorzichtigheid veralgemeend worden.
De sterktes van huidig onderzoek zitten onder andere in de datatriangulatie. Er werden
per kind drie interviews afgenomen (oogpunt van het kind, ouders en leerkracht)
waardoor een rijker en completer beeld naar voor kwam. Hierdoor stijgt de
betrouwbaarheid van het onderzoek (Silverman, 2001). Bij de kinderen beperkte de
beleving zich vaak tot het hier en nu, de ouders en leerkracht plaatsten de beleving
meer in een context en zagen ook een evolutie doorheen de tijd.
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Een tweede sterkte is de keuze voor kwalitatief onderzoek en semigestructureerde
interviews voor het bevragen van de beleving van het kind. De open vragen zorgden er
voor dat er nieuwe en/of onvermoede informatie naar boven kwam waar dieper kon op
worden ingegaan. Deze manier van werken zorgt er eveneens voor dat ieder zijn/haar
persoonlijk verhaal kan vertellen.

3

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Vanuit de beperkingen van het huidige onderzoek, kunnen er enkele aanbevelingen
gemaakt worden voor toekomstig onderzoek. Aangezien er nog maar weinig
onderzoek gebeurd is naar dit gebied, blijven er nog heel wat vragen open. De
overgang naar het secundair onderwijs is in dit onderzoek niet besproken, maar was
wel een bezorgdheid die bijna alle ouders naar voor brachten tijdens het interview.
Naast deze overgang kan ook de vraag gesteld worden of tieners in het secundair
onderwijs de STICORDI-maatregelen op een andere manier beleven dan kinderen in
het lager onderwijs. En de vraag of de aanpak in het lager onderwijs een invloed heeft
op de beleving in het middelbaar onderwijs?
Een andere belangrijke vraag die tot nu toe onbeantwoord bleef, is wanneer er best
gestart wordt met de STICORDI-maatregelen? Uit dit onderzoek blijkt dat dit best vroeg
gebeurd, maar een echt duidelijk antwoord kwam niet naar voor uit de resultaten.
Tot slot is er de vraag naar de effectiviteit van de maatregelen. Alhoewel de kinderen
beleven dat alle aanpassingen helpen is dit nog niet aangetoond. Welke maatregelen
hebben het meeste effect? En op welk domein? Welke maatregelen helpen niet zo
veel?

4

Implicaties voor de praktijk

Dit onderzoek brengt de beleving van het kind omtrent STICORDI-maatregelen naar
voor. Die beleving duidt enkele knelpunten aan in het huidige systeem. De implicaties
die worden voorgesteld worden opgesteld vanuit de beleving van het kind.
4.1 De rol van de leerkracht en de school
De rol van de leerkracht is in het (basis)onderwijs niet te onderschatten: hij/zij bepaalt
grotendeels de sfeer in de klas en zal ook bepalen welke reacties worden toegestaan.
De leerkracht moet bijgevolg 100 procent achter de toepassing van de STICORDImaatregelen staan, zodat de leerkracht een steunfiguur blijft voor het kind en geen
risico vormt (zoals het momenteel het geval is voor enkele kinderen).
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De ontwikkeling van een visie omtrent beperkingen en hierbij horende aanpassingen
en een concrete uitwerking hieromtrent in de school zorgt er voor dat kinderen de
STICORDI-maatregelen kunnen gebruiken in een omgeving waar aanvaarding en
“anders zijn” geen aanknopingspunt voor opmerkingen en/of pesterijen zijn. Een
duidelijke visievorming en uitwerking

omtrent leerstoornissen en STICORDI-

maatregelen op schoolniveau zorgt voor continuïteit over de schooljaren heen en er
een duidelijk beleid ontstaat, zowel voor leerkrachten als voor ouders. Uit het
onderzoek blijkt dat kinderen het vooral bij de opstart moeilijk hebben met de
STICORDI-maatregelen. Het is in de praktijk belangrijk om voor een goede start te
zorgen en verder op te volgen.
De STICORDI-maatregelen worden best op tijd gestart. Uit dit onderzoek blijkt dat
kinderen eerst heel wat ervaring moeten opdoen voor ze overgaan tot spontaan actief
gebruik van de maatregelen. In het secundair onderwijs wordt er verwacht dat de
kinderen zelf initiatief nemen om de maatregelen te krijgen. Door kinderen de
maatregelen al te laten gebruiken in het lager onderwijs zijn ze hier beter op
voorbereid.
4.2 Betrokkenheid van het kind bij de STICORDI-maatregelen
Alhoewel er in de aanbevelingen omtrent de STICORDI-maatregelen vermeld wordt
dat het kind betrokken moet worden bij het opstellen van de maatregelen, is uit het
onderzoek gebleken dat dit bij geen enkel kind het geval is. Dit heeft als gevolg dat de
maatregelen er plots zijn voor het kind en hij/zij zich helemaal onvoorbereid voelt. Het
is in de toekomst noodzakelijk om het kind individueel voor te bereiden op de
aanpassingen. Zodat het kind de maatregelen kan inoefenen in een veilige individuele
context en de voordelen er van kan ontdekken. Dit kan eventueel door in de therapie
de manier van werken al inoefenen alvorens het in de klas gestart wordt. Dit kan ook
door de school zelf opgenomen worden.
Zoals reeds vermeld zijn er verschillende actoren in het zorgtraject. Overleg tussen hen
is een must om een goede afstemming te verkrijgen. Dit overleg met minstens het kind,
ouders, leerkracht en therapeut(en) wordt best regelmatig herhaald om eventuele
knelpunten op tijd naar boven te laten komen. Het kind hoeft niet de hele tijd aanwezig
te zijn maar het is noodzakelijk om zijn/haar beleving te beluisteren en mee in rekening
te nemen. STICORDI-maatregelen horen hulp op maat te zijn. Sommige kinderen
hebben het blijvend moeilijk met sommige zaken. In de overleggen die voorgesteld
worden is het noodzakelijk om te kijken of de aanpassingen dit kind nog helpen of het
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voor meer problemen zorgt op andere gebieden. Op dat moment is het nodig om niet
halstarrig vast te houden aan bepaalde maatregelen en te durven veranderen.
4.3 De klasgenoten
Niet enkel het kind moet voorbereid zijn, ook de klas heeft recht op wat voorbereiding.
Heel wat kinderen die met STICORDI-maatregelen starten zijn bang voor de negatieve
reactie van de klas. Dit zorgt voor onzekerheid met als gevolg dat kinderen hun
maatregelen niet durven te gebruiken omdat anderen dit zouden zien. Een goede
psycho-educatie die de veranderingen in en met de klas voorbereidt kan de (negatieve)
reacties temperen. De Vroey en Mortier (2002) geven in hun boek omtrent inclusie
enkele sociale ondersteuningstrategieën. Enkele principes die zij voorop stellen zijn
toepasbaar bij educatie aan de klasgroep met een kind met STICORDI-maatregelen.
Een duidelijk informatiemoment met de klas, zorgt er voor dat er geen misverstanden
ontstaan, en dat kinderen en leerkrachten de bijzonderheid van dit kind beter kunnen
plaatsen. Naast dit afgebakende informatiemoment, zijn er nog veel informele
momenten waar er informatie kan uitgewisseld worden tussen de klasgroep en/of
leerling en/of leerkracht. Deze momenten moeten benut worden. Het lijken
vanzelfsprekende principes maar ze worden in de realiteit niet altijd toegepast. Dit
onderzoek geeft aan dat kinderen met STICORDI-maatregelen nood hebben aan die
informatiemomenten die van de klasgroep een veilige plek te maken waar ze kunnen
zijn wie ze zijn.
4.4 Begeleidingsnota
In bijlage werd een begeleidingsnota opgesteld voor scholen/leerkachten die willen
starten met STICORDI-maatregelen of hun beleid willen bijschaven. Deze nota is
opgesteld vanuit de bevindingen en tekorten die bleken uit het onderzoek. Er worden
enkele aanknopings- en aandachtspunten gegeven op school- klas- kind- niveau om
STICORDI-maatregelen tot een succes om te vormen.

5

Algemene conclusie

Om af te ronden keren we terug naar het begin van dit onderzoek, de vraag werd
gesteld hoe kinderen met een leerstoornis STICORDI-maatregelen beleven. Een
beknopt antwoord: kinderen ervaren STICORDI-maatregelen op verschillende
manieren. De opstart van de STICORDI-maatregelen wordt de meeste kinderen als
negatief ervaren. Kinderen hebben het heel moeilijk om anders te doen dan de andere
kinderen in de klas en vrezen hun reacties. Er is heel wat onzekerheid omtrent de
maatregelen bij het kind. Anderzijds ervaren de kinderen de maatregelen positief
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omdat ze merken dat deze maatregelen er voor zorgen dat de schoolse druk daalt en
ze meer succeservaringen hebben. Ze hebben betere resultaten en worden op die
manier beloond voor hun inspanningen. Naarmate de maatregelen worden doorgezet
blijkt dat de meeste kinderen de meerwaarde van de maatregelen ondervinden op
persoonlijk en prestatievlak en tevens de reacties van hun klasgenoten, die inmiddels
vertrouwd zijn met de aanpassingen, niet meer vrezen. Op dat moment gaan kinderen
over tot zelf initiatief nemen om hun maatregelen te gebruiken of kleine zaken te
veranderen.
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Bijlage A

Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen
Experimenteel-klinische & gezondheidspsychologie
Prof. Annemie Desoete
Beste ouder(s),

Ik ben Marijke Van Kerckhove, ik zit momenteel in mijn tweede master pedagogische
wetenschappen, optie orthopedagogiek. Naar aanleiding van mijn thesisonderzoek ben ik op
zoek naar 10 kinderen uit het basisonderwijs met een diagnose dyslexie of dyscalculie die
bevestigd werd in een gemotiveerd verslag of attest. Bovendien moeten de kinderen gebruik
maken van STICORDI-maatregelen in de klas. Het onderzoek gaat rond de beleving van deze
maatregelen.
Het is de bedoeling om het kind, de ouders en de leerkracht te beluisteren rond de beleving
van STICORDI-maatregelen. Het gaat om een kwalitatief onderzoek, dit houdt in dat uw kind
geen testen zal moet afleggen maar dat er een interview wordt afgenomen bij uw kind, de
leerkracht en bij u. Dit gesprek kan plaatsvinden op een vertrouwde plek voor de betrokken
persoon.
Voor het kind zal dit zo’n anderhalf uur duren, het gaat om een interview op maat van het kind
en er worden zeker voldoende rustmomenten ingelast zodat het niet te belastend wordt. Voor
de ouders zal het ongeveer een uur tot anderhalf uur duren. Voor de leerkracht zal dit ook
ongeveer een uur zijn. De interviews kunnen achter elkaar gebeuren maar kan ook op
verschillende momenten doorgaan.
Uit het onderzoek hoop ik enkele conclusies te kunnen trekken die eventueel een richtlijn
kunnen vormen voor het verder gebruik van STICORDI-maatregelen in het basisonderwijs.
Het onderzoek zal doorgaan in het voorjaar van 2010, een concreet moment wordt onderling
afgesproken. Mocht u vooraf nog enkele vragen hebben, mag u mij steeds contacteren.
Indien u wenst mee te werken aan dit onderzoek neem contact op met mij via onderstaande
contactgegevens.
Met vriendelijke groeten,
Marijke Van Kerckhove
Eekstraat 218
9160 Lokeren
0495/93.73.35
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Marijke.vankerckhove@ugent.be
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Bijlage B
Richtvragen diepte-interview ouder(s)
Algemeen
1. Stel jezelf eens voor?
2. Hoe zou je je gezin voorstellen? Welke plaats heeft X hierin?
3. Als je 3 dingen zou moeten opnoemen waar je kind goed in is, wat zou je
zeggen?
4. Als je 3 dingen zou moeten opnoemen waar je kind niet zo goed in is, wat zou
je zeggen?
5. Vertel een beetje de geschiedenis van X?
a. Hoe ging school vroeger, hoe is alles verlopen?
b. Hoe loopt het nu?
STICORDI
6. Hoe ziet u het leerprobleem van uw kind? Waar zit het grootste probleem?
7. Weet u welke maatregelen er op school genomen worden voor uw kind?
a. Hoe is dit opgestart?
b. Moet u dit sterk opvolgen?
c. Ziet u effect van deze maatregelen? Welke wel/welke niet?
d. Welke maatregelen vindt uw kind zeer bruikbaar?
e. Zijn er ook maatregelen die uw kind niet zo aangenaam vindt? Hoe gaat
u hier met om?
f. Hoe reageert uw kind op de maatregelen?
i. Als ze net opgestart waren
ii. Nu het al wat langer aan de gang is.
iii. Ziet u een evolutie
g. Zijn er zaken aan uw kind veranderd door de maatregelen? (sociaal,
emotioneel)
h. Zijn extra maatregelen nuttig/nodig?
8. Merkt u een verschil met voordien?
9. Denkt u dat uw kind zich beter in zijn vel voelt nu hij die maatregelen krijgt?
Waaraan merk je dat?
10. Kan uw kind zichzelf goed inschatten op schools niveau?
11. Past u thuis zaken aan voor uw kind?
Kindkenmerken
12. Gaat uw kind graag naar school?
a. Is het gemotiveerd om te leren?
b. Is die motivatie er altijd/nooit geweest?
13. Als uw kind een goede toets heeft gemaakt, hoe denkt hij/zij dan dat dit komt?
Door zelf zoveel te oefenen, een gemakkelijke toets van de juf of andere
14. Hoe denkt u dat uw kind over zichzelf denkt ?
a. Op schools vlak
b. Op sociaal vlak?
15. Als uw kind ergens met zit, durft X dit dan te tonen?
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a. Bij wie kan hij hiermee terecht?
16. Volgt uw kind bijles of logo?
a. Tijdens de schooluren of daarbuiten?
b. Vertel hier eens over, hoe verloopt dat?
c. Helpt dit? Wat wel, wat niet?
Schoolkenmerken
1.
2.
3.
4.

Welke plek heeft uw kind in de klas denkt u?
Heeft hij/zij veel vrienden?
Hoe denkt u dat de school over X denkt?
Heeft de school een bepaalde houding tegenover kinderen met een leerstoornis
of ander stoornis?
a. Bent u hier met akkoord?
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Bijlage C
Richtvragen diepte-interview leerkracht
Algemeen
1. Stel jezelf eens voor.
2. Stel je klas en jezelf als leerkracht eens voor ?
Sociale plaats kind
3. Welke plaats heeft X in deze klas?
4. Voelt X zich goed in deze klas?
a. Als er groepjes moeten gekozen worden, waar belandt X?
5. Heeft X veel vrienden? Een beste vriend?
a. Met wie speelt X op de koer?
STICORDI
6. Hoe lang werkt uw school al met STICORDI-maatregelen?
7. Heeft u vroeger ook al een leerling met zo‟n maatregelen bij u in de klas gehad?
8. Hoe wordt STICORDI bij jullie op school georganiseerd?
9. Waarom waren STICORDI-maatregelen nodig voor deze leerling?
10. Hoe gaat dit specifiek voor X?
a. Hoe denkt u dat X dit ervaart?
11. Merk je effect van deze maatregelen?
12. Hebt u weleens het gevoel dat X deze maatregelen liever niet zou hebben?
Zelfbeeld
13. Gaat X graag naar school?
a. Is het gemotiveerd om te leren?
b. Is die motivatie er altijd/nooit geweest?
14. Als X een goede toets heeft gemaakt, hoe denkt hij/zij dan dat dit komt? Door zelf
zoveel te oefenen, een gemakkelijke toets van de juf of andere
15. Hoe denkt u dat X over zichzelf denkt ?
a. Op schools vlak
b. Op sociaal vlak?
16. Als X ergens met zit, hoe toont hij/zij dit dan?
a. Bij wie kan hij hiermee terecht?
17. Merkt u bij dit kind een verschil op sociaal en emotioneel vlak in vergelijking met de
tijd voor de maatregelen?
18. Faalangst Op welke momenten?
Evolutie?
Hoe uit zich dit?
19. Algemene indruk van het kind? Andere specifieke zaken voor dit kind?
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Bijlage D
Richtvragen diepte-interview kind
Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie ben jij ? Vertel eens iets over jezelf.
Wie zijn jouw vriendjes, wat doen jullie samen?
Heb je vriendjes in de klas? Vertel daar eens over? Wat doen jullie samen?
Vertel eens iets over je broers, zussen, mama, papa ?
Wat zijn je hobby‟s
Als je 3 dingen zou moeten opsommen waar je goed in bent, wat zou je dan
zeggen?
7. Als je 3 dingen zou moeten opsommen waar je niet goed in bent, wou zou dat
zijn?
8. Vertel eens iets over de klas waar je in zit?
9. Zit je al lang op dezelfde school, ben je al eens blijven zitten?
a. Ga je graag naar school?
b. Heb je een toffe klas?
STICORDI
10. Hoe gaat het in de klas? Wat kan je goed? Wat gaat er minder in de klas?
11. Je hebt dyslexie/dyscalculie, wat houdt dat in volgens jou?
a. Wie heeft jou dat uitgelegd?
b. Wat vindt je gemakkelijk in de rekenles?
c. Wat vind je moeilijk?
d. Men probeert rekenen/taal gemakkelijker te maken voor jou op school.
Wat is er al gebeurd?
e. Wat hielp er en wat niet?
f.

Ben je soms bang dat je er niet zal bijhoren omdat je niet kan
lezen/rekenen/schrijven?

12. Weet je eigenlijk wat dat betekent STICORDI-maatregelen? Hebben ze dat aan
jou al eens uitgelegd?
13. Er worden een paar dingen aangepast voor jou in de klas. Hoe is dat allemaal
in zijn gang gegaan?
a. Hoe werd beslist dat er iets veranderde? Mocht je zelf mee bepalen.
b. Wat wordt er veranderd?
c. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
d. Welke verandering helpt het meest?
e. Welke verandering helpt eigenlijk niet zo heel veel?
f. Is er een maatregel die je graag weg zou hebben?
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g. Merk je dat de verandering helpt?
h. Hoe zie je dit in de toekomst?
Sociale aspect
14. Zijn er nog kinderen in de klas bij wie er zaken “anders” zijn?
15. Wie zijn jouw vrienden op school? Zijn dat kinderen die wat anders zijn?
16. Met wie werk je graag samen in de klas?
17. Zeggen je klasgenoten soms iets van de maatregel? (bevragen per maatregel)
Vind je dat erg?
18. Als kinderen met je lachen wat doe je dan? Word je kwaad of net heel droevig?
19. Heb je soms angst om iets te moeten doen/vertellen in de klas?
a. Hoe voelt dit dan?
b. Ben je al bang op voorhand?
20. Mocht er iets zijn in de klas aan wie zou je dit dan vertellen?
Zelfbeeld
21. Als je goede punten hebt op school, hoe komt dit dan?
22. Waarom is leren belangrijk? Doe je het voor jezelf? Waarom dan? Doe je het
voor anderen? Je mama, je papa?
23. Als een toets goed lukt, hoe komt dat dan?
24. Je werkt en oefent veel, volgt logo en toch gaat het niet altijd zoals het moet in
de klas. Hoe voel je je daarbij?
a. Niet eerlijk
25. Als je een dag school zelf zou mogen invullen, wat zou er allemaal in zitten?
26. Wat denk je dat belangrijk is op school?
Varia:
1. Volg je bijles of ga je naar de logo? Gebeurt dat op school of daarbuiten. Vertel
daar eens over?
a. Wat helpt jou vooral?
b. Wat helpt niet?
2. Heb je veel huiswerk?
a. Doe je graag huiswerk?
b. Hoe lang werk je aan je huiswerk?
c. Krijg je hierbij hulp van iemand?
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Bijlage E: Codeerstructuur Nvivo8
Beleving leerstoornis
Angst om er niet bij te horen
Beleving schoolgaan
Graag naar school gaan
Leuke klas
Plaats in de klasgroep
Leerkracht
Ouder
Reactie op goede punten
Beleving STICORDI emotioneel
Kind
Leerkracht
Beter voelen
Blij zijn met de aanpassingen
Niet bij stil staan
Niet leuk vinden
Ouders
Beter voelen
Niet bij stil staan
Niet leuk vinden
Ontspannender met aanpassingen
Beleving STICORDI schools
Kind
Andere aanpak door leerkracht
Betere punten
Minder schoolse druk
Niet helpen
Leerkracht
Betere punten
Minder schoolse druk
Onzekerheid
Succeservaring
Zelf initiatief nemen
Ouders
Betere punten
Meer inzicht
Minder schoolse druk
Niet helpen
Onzekerheid
Verbetering voor ouders zelf
Verwachtingen van ouders
Zelf initiatief nemen
Beleving STICORDI sociaal
Kind
Anders zijn in de klas
Bang reactie klas
Doen zoals iedereen
Leerkracht
Angst reactie klas
Doen zoals iedereen
Verandering door maatregelen
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Ouders
Anders zijn in de klas
Doen zoals iedereen
Evolutie zelfvertrouwen
Geen angst sociale uitsluiting
Effect op motivatie
Huiswerk
Leren
Evolutie met aanpassingen
Persoonlijkheid kind
Betekenis leerprobleem
Voor de ouders
Voor het kind
Faalangst
Inschatten eigen mogelijkheden
Kind
Leerkracht
Ouders
Uit gevoelens en emoties
“Ik begrijp het niet” in de klas
“Ik begrijp het niet” thuis
Vrienden
Vrienden eigen klas
Vrienden andere klas
Zelfbeeld
Algemeen
Schools
Sociaal
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Bijlage F: Uitgewerkte case: Jonathan
1. Interview ouders van Jonathan
Het interview ging door in de namiddag van 23 maart 2010 bij het gezin thuis.

Mama Jonathan
Papa Jonathan
Interviewer

Eerst en vooral, ik heb jullie nog nooit gezien, dus stel jullie gezin eens voor.
Ja, ik ben de papa, Koen Demeyere euh ja we zijn met 4 en Jonathan is de oudste. Direct ook
diegene met dyslexie. Wout heeft er geen last van.
En hoe oud is Wout?
Hij wordt 9 jaar, hi j zit in het derde leerjaar.
En Jonathan wordt 12 en hij gaat volgend jaar naar de grote school. Dat is het zo wat kort
geschetst. Ik werk in het theater.
Als je 3 dingen zou moeten zeggen waar Jonathan heel goed in is, wat zou dat dan allemaal zijn?
Zijn fantasie, dat is één van de zaken, hij heeft heel vee fantasie en zijn eigen leeftwereld. Hij
kan ook soms door het raam zitten kijken en denken. Dat kan hij eigenlijk het best, vluchten
van wat er allemaal gebeurt. En soms denk je hij is niet aan het luisteren maar dan toch
heeft hij alles mee. Dat zeggen zijn juffen ook altijd.
De juffen geven het zelf ook aan?
Ja, ze zeggen dat hij zit naar buiten te kijken en ze stellen hem een vraag.
En hij kan dan antwoorden, dan merken ze van allez hij is toch aan het luisteren.
Ja en de computer hé, hij zit graag op de computer.
En dan nog 1
Iets wat hij echt graag doet, zo op school dan of algemeen?
Dat mag algemener zijn
Hij is eigenlijk soms moeilijk te motiveren vind ik. Nu heeft hij gisteren weer karaté gehad en.
Hij volgt karaté zo’n examen en hij doet dat wel.
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Maar om te zeggen dat hij dat graag doet. Dat is zoiets hij doet dat en hij doet dat met
plezier. Ik denk dat hij zelf ook dat probleem heeft, als ze naar zijn hobby’s vragen dan zet hij
er wel altijd de chiro op, maar om nu te zeggen dat hij daar wild van loopt dat is niet het
geval.
Ik denk dat hij er maar 2 heeft.
Hij doet ook nog graag gezelschapsspelletjes
En als je 3 dingen zou moeten zeggen die hij niet zo goed kan of waar hij niet helemaal niet
graag met bezig is, wat is het dan?
Zijn Frans
Zijn Frans, lezen en schrijven.
Dat lezen en schrijven is echt wel.
Als hij het niet moet doen, dan doet hij het niet. Eenmaal hij de afkortingen zal ontdekken
denk ik zal hij bijvoorbeeld namelijk gewoon nl kan schrijven dan is hij er mee weg. Hij zal
geen letter teveel schrijven, als hij op kamp is dan is het minimaal.
“Het eten is lekker groetjes”
Zelfs dat nog niet. Het adres en groetjes
Dat schrijven is ook echt vermoeiend voor hem.
Euhm kunnen jullie de geschiedenis van Jonathan vertellen? Hoe zijn jullie er achter gekomen?
Het was nogal moeilijk, het eerste en tweede leerjaar hebben we het er echt moeten
inhameren.
Wa in het eerste was duidelijk dat zijn lezen, niet de normale vlotheid was, toen hadden ze
ook al wat aangeraden voor logopedisten. En wanneer zijn we er mee gestart, het tweede?
Ik weet het niet meer. Of na het tweede
Ja en zijn schrijven, ik probeer wel een beetje. Het is uwen eerste en ge weet niet echt goed
wat.
Ge weet niet wat ge er moet van verwachten.
En in het derde leerjaar hebben ze hem dan getest en dan bleek duidelijk dat hij qua
intellectueel dat hij geen enkel probleem had. En puur ja die leerstoornis. En zijn ze ook wel
al begonnen met zo’n beetje compenserende maatregelen. Meer tijd geven enzo.
Van in het derde leerjaar al?
Ja, van in het derde leerjaar, in het derde leerjaar hadden ze zo al iets we moeten er iets aan
doen.
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Maar het was schoorvoetend, de intentie was er wel. Ze hebben bijvoorbeeld heel lang
gepraat over we gaan met een computerprogramma en een computer aankopen dat
voorleest. Maar dat heeft enorm lang geduurd tot in het vijfde.
Ja in het vijfde zijn ze er echt met gestart.
En dan ook wordt er ook nog niet zo vlot, de juf kon er dan geen echte weg mee.
En die boeken hé
En in het zesde is dat eigenlijk vlotter gegaan. Dan zijn ze er met de school ook wat meer met
beginnen werken. Heidi (de zorgco) was er dan ook met weg, en dan is er ook op dienen stick,
zijn huiswerk.
Ja en hij mag er zijn toetsen op maken in de klas op de computer en dat is voor hem.
En zijn huiswerk ook of heb ik dat niet goed begrepen?
Soms wel,
Als het iets is dat hij veel moet schrijven dan mag hij het van mij typen, ik heb dat met de
jufrouw besproken en ze staan daar positief over. Maar ge voelt dat het zo’n begin is in de
school, gelijk met die SPRINT, dat is zo dat wij de eerste waren bij wie dat ze dat gebruikt
hebben.
Bij Jonathan dan?
Ja bij hem en nog een paar andere. Maarja het is voor hen ook een beetje zoeken naar hoe
het werkt.
Dus ge hebt het zien evolueren door de jaren heen?
Ja
Ja, de aanpak in school. En we merken dat vooral de tweede, Wout, die is er veel sneller met
weg en we hebben dus eigenlijk die fase meegemaakt dat Wout, die achter een paar jaar zijn
broer inhaalde
Vooral qua lezen.
Ja lezen en schrijven en dan krijgt ge situaties, ze zitten op de playstation en er komt een
beetje tekst van één van de personages op en dan hoort ge Jonathan zeggen: Wout leest dat
een keer!. En dan leest Wout dat en dan spelen ze weer verder. Hij gebruikt eigenlijk zijn
broer om te lezen, maar zijn broer weet dat en we hebben dat Wout ook echt moeten
inprenten van dat hij daar geen misbruik of pesterijen van komen. Maar Wout nu dat is
Dat lukt nog hé
Hoe loopt het nu eigenlijk? Wat gebeurt er nu allemaal in de klas?
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Dus hij gebruikt de laptop van de juf waar dat hij begrijpend lezen, dat krijgt hij eerst mee
naar huis op een stick. Normaal moeten ze het tekstje lezen thuis maar hij mag dat laten
voorlezen met de computer. En hij mag de antwoorden typen. En de meeste toetsen mag hij
ook maken op de computer.
Van taal dan of alles?
De meeste, behalve zo rekenen en wiskunde als het niet echt van belang is. Godsdienst en
WERO. Hij heeft nu een paar blaadjes en we scannen die dan in en dan kan hij daar met
SPRINT naar luisteren en leren, anders moest ik dat allemaal voorlezen en dat zelfstandig
laten dat ging niet.
Neen hé
Je zat er toen naast dus.
Ahjaja
Nu, hem zelstandig laten werken gaat nog altijd niet. Het is zo van, hij heeft nen grote
drempel en de grote aanzet nodig, ge moet hem goed aanmoedigen voor dat hij effectief aan
zijn huiswerk begint. Wout niet, Wout die komt toe, die haalt zijn boek boven en die schrijft
10 minuten en die is klaar. Jonathan niet die moet eerst een half uur allez Jonathan ga je er
aan beginnen, ahnee eerst dit nog iets eten. Ga je er nu aan beginnen en dan zegt hij ik wil
nog eerst.
Ja dat is ook ergens normaal hé
Hij gaat eerst naar de grootouders en als de oma thuis is dan gaat dat. Maar als opa thuis is
en opa is een economaat en dat zijn de puntjes op de i en als het niet juist is opnieuw. En dat
is een echte hel.
Dat werkt niet.
Opa wil dat ook niet begrijpen dat het niet opbrengt.
Awel ja ge zegt dan wel het heeft geen zin maar.
Ahzo een dictee in de school, eerst moest hij dat niet mee doen, maar dan hadden ze iets
van ja hij mag het achter de computer maken met spellingcontrole enzo, hij krijgt er punten
op, maar omdat hij dan wel kan meedoen.
Omdat hij niet zit rond te kijken
Maar gelijk woordpakketten zo woorden schrijven, dat moet hij niet meer doen.
Dat doet hij niet meer,
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Neen gelukkig, dan zie je achteraf zo dat dat eigenlijk niet doenbaar is zo voor zo’n kinderen.
Zo woordjes 2 keer schrijven, 1 keer in de week. Hij was daar bijna 3 kwartier tot een uur
met bezig en dat helpt gewoon niet.
Ge zag er geen effect van de dag nadien op het dictee?
Neen,
Absoluut niet, in het begin was nog. Hij steekt er dan zijn vrije tijd in en dan komt er nooit
geen beloning, dan was het echt al een beloning als hij de helft had. En dan zag je nog dat er
enorm veel goodwill van de leerkracht tussen zat.
En is dat dan nu beter met dat hij het dictee op de computer kan doen?
Het blijft wel, maar het telt niet mee. Er staat zo’n A op zijn rapport dat wil zeggen, hij maakt
iets bij de logopediste, zij komt ook 1 keer in de week naar school gelijk voor de
werkwoorden enzo die nog apart in te oefenen. En zij geeft dan iets van toets dat zij vindt
dat hij dat op die moment moet kunnen.
En komt zij tijdens de taalles of hoe wordt dat georganiseerd?
Ja, dat weet ik zelf eigenlijk niet zo goed, zij spreekt dat af met de school. Ik denk tijdens de
spellingslessen.
En hij gaat dan alleen uit de klas naar de logopediste?
Ja, dat denk ik. En hij volgt ook het R-traject van rekenen.
Dat ken ik niet,
Nu noemen ze dat weeral anders de bevers ofzoiets. Ge hebt de kangoeroe’s en de bevers
denken.
Ja mijn vorig interview sprak ook over de bever klas.
Dat is voor, ik denk dat zij die die niet zo goed zijn in rekenen apart ook bij een andere juf
zitten. Die dan echt de basisdingen van wiskunde in een kleiner groepje herneemt. Terwijl
dat ze zeggen, Jonathan heeft dat niet echt nodig omdat hij naar rekenen toe geen probleem
heeft maar voor hem is het wel goed dat hij in een kleiner groepje zit en dat hij wat meer
aan bod mag komen en dan. En dan hij de hulpmiddelen ook gebruiken. De tafelkaarten mag
hij dan ook gebruiken. Dan zie je ook dat bepaalde maaltafels dat die toch nog niet helemaal
geautomatiseerd in zit.
De rekenmachine biedt in het middelbaar wel een mooi alternatief.
Awel ja
Het grootste probleem bij Jonathan zit vooral bij het schrijven, heb ik dat goed begrepen?
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Ja, dat is ook nog iets dat de juffen doen, ze sturen een mailtje met zijn agenda iedere dag en
dat is…
Ja zijn agenda dat is een ramp
De ene dag gaat het, maar ik heb nu gezien vandaag (ze begint te lachen, ze toont zijn
agenda en er staan wat krabbeltjes in)
Hij heeft een poging gedaan om iets te krabbelen om toch iets te doen
Maar ze sturen het zowiezo door?
Ja,omdat ze ook zagen van ja hij kan het niet.
Hij schrijft zowiezo maar de helft op dus hij kan…
En hij kan het zelf niet lezen.
De tijd die hij nodig heeft om het allemaal te schrijven dan is iedereen al lang klaar. Dan doet
hij gewoon zoals de rest, hij doet zijn boek dicht en dan kan hij meedoen met de rest.
Omdat hij kan meedoen met de rest. Dat is voor hem wel.
En is dat al van in het derde leerjaar of pas vanaf dit jaar?
Vorig jaar schreef de juf het zelf en nu hebben ze zo’n digitaal schoolbord in de klas. Dus ze
werken met de computer heel de tijd. En de juf zei voor is dat een kleintje om dat te typen
en te mailen en dat loopt wel vlot nu.
Die aanpassingen hoe zijn die eigenlijk opgestart? Weet u dat nog? Hebt u daar zelf moeten
achter zitten of heeft de school het aangeboden?
Ik denk dat vooral Heidi er achter heeft gezeten.
Wij hadden zoiets als er een financieële input moet zijn van aankoop van een computer of
koptelefoon of software op zich, willen we daar in meegaan. Er was een infoavond van
Kurzweil waar we naartoe zijn geweest.
Ja we zijn ooit een keer naar zo’n avond geweest.
Maar dan zei de school we gaan voor een ander softwarepakket kiezen, we zijn er eigenlijk in
mee gegaan en we hebben daar nooit echt problemen met gehad.
Hij heeft het programma hier thuis ook staan?
Hij heeft zo een stick en die kan hij op gelijk welke computer aansluiten. Bij oma en opa thuis,
hij moet oefeningen maken hij steekt het gewoon in de computer en het werkt onder WORD
bijvoorbeeld.
Dat is wel een gemakkelijke manier van werken.
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Ja dat is gemakkelijk
Maar dat is, moest hij dat niet hebben dan zou het niet wel echt moeilijker gaan.
Jaja zeker, het leest alles voor hé.
Ja hoe zijn die maatregelen tot stand gekomen? Ja ik denk vooral toen dat bleek dat er een
probleem was dat we toen eens naar het CLB zijn gegaan. Dat was bij meneer Wim in het
vierde of in het derde, het zal wel het vierde zijn. En zij hebben vooral veel dingen
voorgesteld, van we geven hem meer tijd en dan wist Jonathan als ik het niet begrijp dan
moet ik het vragen. Natuurlijk ge ziet dan wel dat hij niet rap geneigd is om dingen van uit
zichzelf te vragen. Ik dacht dan wel van
Het is nogal een bedeesde.Dan heeft hij wel heel wat tijd nodig gehad om durven zijnen
vinger op te steken.
Om die stap te zetten.
Ja, maar ik had den indruk eens hij dat gedaan had. Bij meester Jens was dat geen probleem
hé.
Dat is het vierde leerjaar hé
Ja maar dat…
Jens kennen we ook omdat hij ja die zit bij de familie, aangetrouwd en dergelijke plus het is
een oudleider van de chiro en daar was de drempel ook wel wat lager.
Jaja
Maar dat merkt ge ook; ge wilt op dat moment ook niet altijd moeilijk doen, allez moeilijk is
het niet echt. Ze hebben dan zo, ik denk dat het in het derde was, als het woord er staat en
ze moeten het overschrijven dan moet het eigenlijk juist zijn. Terwijl ge nu eigenlijk weet ja
het overschrijven is ook een probleem. Dat is zag, ja eigenlijk is dat ja iets wat dat geen zin
heeft om daar ook punten voor af te trekken in een proef waar dat het schrijven niet echt
van belang is. Maar natuurlijk voor de juffen, ik denk dat het niet altijd eenvoudig is om te
weten zo wat moeten we goedkeuren, gelijk in het Frans ook.
Tuurlijk in het derde leerjaar is het niet echt duidelijk hoe kinderen later zullen evolueren,
sommige kinderen komen er door andere niet.
Het is eigenlijk nu in het vierde- vijfde dat het geen verandering meer geeft. Ze moeten als ze
het schrijven er voor zorgen dat ze het schrijven zoals ze het horen.
Fonetisch juist schrijven.
Dus het woord, als ze het aflezen is het dus ook het juiste woord ookal is het helemaal
verkeerd geschreven, ze rekenen het dan juist. Maarja dat zijn ook van die, hij schrijft al lelijk
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en dus ik zie soms wat hij bedoelt maar ja met hetgeen hij schrijft begrijp ik wel dat de juffen
niet altijd weten wat hij bedoelt.
En worden er soms mondeling toetsen afgenomen?
Niet echt een regel, het is nu recent iets geweest bij godsdienst met de computer maar hij
vertelt het dan ook niet, het is maar een paar dagen daarna dat hij het vertelt uit zichzelf. Ik
heb dan gevraagd wat is er toen gebeurd en hij zei ja ik heb het mondeling mogen doen en
dat vindt hij, dat is een droom hé.
Dan kan hij gewoon babbelen.
Hij kan het genoeg uitleggen, vanaf dat hij moet bijvoorbeeld als de vraag is en waarom? Ja
misschien 3-4 woorden en zo, ja ze gaan wel weten wat dat ik bedoel. Maarja dat is het niet
hé en ge ziet daaraan van, ik probeer hem nu ook uit te leggen van dat punten niet alles
zeggen. Hij kan daar nu wel, hij heeft er hem bij neergelegd.
Denken we
Ja, we weten het niet altijd
Hoe reageert Jonathan op de maatregelen eigenlijk, toen het nog maar net begon? Je zei al dat
het een grote stap was om te beginnen met die vinger omhoog te steken?
Ja het probleem bij Jonathan is dat hij niet zo vertelt, ge weet niet altijd goed wat er in hem
om gaat. En wat er precies in de klas gebeurt, het kan zelfs zijn dat hij maatregelen heeft
waar wij zelfs niet van weten. Dat hij er niet aan denkt om het te vertellen.
Ja
Ja, hij heeft wel een paar keer gezegd van ja ik ben niet graag speciaal.
En als je dan vraagt, hoe reageren de anderen, dan zegt hij ja ze zijn het nu al gewoon.
Maar in het begin kreeg hij er wel commentaar op van zijn medeleerlingen. Zij dachten dat
hij in de koptelefoon de antwoorden ook te horen kreeg.
Lacht, de antwoorden voorgezegd worden…
Toen er een examen werd voorgelezen dachten ze dat hij de antwoorden er bij stonden. Hij
heeft wel een keer geluk gehad dat de spellingcontrole nog aan stond en toen hij aan het
typen was, zag hij dat wat rood onderlijnt was verkeerd getypt was en dan had hij zoiets van
oohh
Ah maar neen, hij mag dat gebruiken he van de juf, maar dan nog is het moeilijk want de
woorden die ze dan voorstellen zijn niet altijd de woorden die je dan moet gebruiken.
Neen, dat is waar.
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En nu? U zei dat hij hem er nu wel heeft bij neergelegd.
Hij probeert er het voordeel in te zien. We hebben zo’n paar keer gezegd van op de
oudercontacten en dergelijke, van we kunnen ook een laptop kopen voor Jonathan als dat
het probleem is. Nu is dat met school tegen dat de computer is aangekocht en dergelijke, als
we het zo sneller kunnen doen gaan, dan willen we daar wel in meegaan. En dat zijn dan de
dingen die dat blijven hangen, daar ziet hij dan het positieve van. Hij is dan bezig, ja als ik
naar de grote school moet ja ik heb een laptop nodig, mag ik dan een laptop hebben? En
daar spelen we dan op in. Dat zijn zo de voordelen die hij ziet en probeert mee te pikken.
Voor de rest begrijpt hij heel goed dat het voor hem een hulpmiddel is.
Hij ziet wel in dat het bruikbaar is voor hem?
Jaja
Ja, en dat hij er altijd zal aan vasthangen. Gelijk de brieven schrijven met de hand dat dat er
voor hem niet zal inzitten.
Maar hij ziet wel zelf dat het hem vooruit helpt?
Jaja
Is er op sociaal vlak iets veranderd nu dat hij die maatregelen krijgt?
Ik denk niet dat er veel veranderd is aan hem. Ik denk eerder naar school toe dat de druk,
dat het minder frustrerend is voor hem.
Ja
En dat dat wel er voor zorgt dat hij liever naar school gaat. Ik weet nog in het derde was het
soms echt moeilijk, dan kreeg ik hem soms, dat was een ramp die jongen liep gewoon
nachten dat hij gestresseerd rondliep en dat hij niet kon slapen en heel vervelend en
ambetant deed gewoon omdat die proeven eraan kwamen.
Dus hij was er wel echt met bezig?
Ja
Ja
Hij heeft toch 1 keer een ziekte geveinsd gedaan alsof hij ziek was omdat er test was.
Dat was op school dan. Ja omdat hij een dictee moest doen en hij zag het niet zitten en ja hij
zocht een uitweg en dat…
Ik denk wel dat hij nog altijd stress heeft, maar een meer gezonde stress.
Ja en het klikt ook met de juf, nu ja. In het zesde vanaf dag 1 hadden we zoiets van ja, hij is
goed vertrokken.
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Het is ook, iedereen is een stuk speciaal in de klas, met dat elektronisch bord zit iedereen
wel eens achter de computer. Het is meer geïntegreerd in alles. Als Jonathan alleen achter
de laptop zit dan is dat echt wel speciaal en nu zit iedereen in principe achter de computer.
En ja het is er ook ingegroeid doorheen de jaren.
En zit hij al altijd in dezelfde klas of is hij al eens van school veranderd?
Om de 2 jaar mengelen ze de klassen weer door elkaar. Ja om tal van redenen. Ja maar die
stellen eigenlijk nooit problemen denk ik. Tis zo ja, soms heb ik echt de indruk dat ik niet
echt kan doordringen tot Jonathan. Ik vraag me soms af wat gaat er allemaal in zich om.
Hij leeft eigenlijk in zijn fantasie soms.
En denk je dat hij zich beter in zijn vel voelt nu alles aangepast is voor hem en de druk minder
groot is?
Ik denk het wel. Ik denk dat hij hem beter in zijn vel voelt het moment dat hij de schoolpoort
binnenloopt. Meer op zijn gemak, wetende van als er test of iets dergelijk aankomt dat hij
dat toch wel redelijk zal kunnen doen. En ik denk mentaal geeft dat een soort van
opluchting.
Denk je dat hij zichzelf goed kan inschatten op schools niveau?
Ja
Ja
Ik weet niet van waaruit dat die fiches komen maar we moesten eens invullen.
Ahja over de begeleiding van de overgang en keuze naar de studierichting voor het
middelbaar. En ze moesten daarop oefeningen maken met daarop wat kan ik goed en wat
niet. En wij moesten dat dan ook voor hem invullen wat wij dachten en eigenlijk.
Dat overlapte mooi. Het was niet dat wij er andere ideeën over hadden of hij er andere
ideeën over had.
Maar ik heb de indruk soms dat hij zegt dan dat het saai is en dat hij, de dingen die hem dan
echt interesseren zijn dan te gemakkelijk. Het probleem is dat zijn IQ, wat was het 121 ofzo
en toch heeft hij zijn dyslexie probleem. En ik weet nog dat Heidi ook een keer zei van ja dat
ze naar een studiedag was geweest over hoogbegaafden met dyslexie, hoe ga je daar met
om. Want ja ergens zie ik wel van ja hij heeft interesses en het komt er niet altijd uit.
Als je bekijkt dat hij die eerste 3 jaar eigenlijk doorgemaakt heeft dan, zijn algemene vakken
heeft hij mee kunnen doen door op te letten in de lessen. Hij wist enorm veel van wat er is
gezegd geweest in de les.
Hij haalt enorm veel uit zijn lessen zelf.
Hij is dus wel heel leergierig.
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Ja eigenlijk wel hoor.
Zoals spreekbeurten maken, dat is een grote lijdensweg in het begin.
Ja maar dat interesseert hem wel.
Zeker als het eenmaal op papier moet, dan
Maar dat verzamelen en gebruiken doet hij wel enorm graag. Over dino’s en de natuur.
En het ontstaan van de film was het nu. We zijn dan naar het filmmuseum geweest en daar
ziet hem alles. Het dinomuseum idem dito, de dino’s staan er en de tijdslijn. En hij heeft dan
met Krista zo’n gigantische tijdslijn gemaakt van het ontstaan van de wereld en dan waar
zitten wij? Ja die laatste 2 centimeter. Dan spreekt ge over een lengte van 4 meter. En dat
vindt hij dan fascinerend. Wat zegt hij nu weer dat hij wil worden.
Ohja nog altijd archeoloog, ge hebt de dino’s die hier nog liggen niet veel verder in XXX en
die wil hij nog verder opgegraven.
En hoe zien jullie de toekomst voor hem?
Hij weet ook ergens wel dat hij ja, in zijn probleem. Wat beperkt is in zijn keuze. Maar ik heb
zoiets, hij zal zijn weg wel vinden. Hij is intelligent genoeg om, hij moet nu een richting
volgen waar hij goed in zijn vel zit en hij niet teveel Frans moet doen en lezen. Alhoewel de
studeervakken op zich, leren dat is geen probleem ze. Maar het verwerken van grote pakken,
we gaan dat wel zien hé.
En gaan jullie bewust op zoek gaan naar een school die die STICORDI-maatregelen verder wil
zetten of denken jullie dat het wel in orde komt?
Neen dat moet echt, als dat niet gebeurt is dat een ramp.
We hebben zowiezo al aan de school gevraagd of er scholen zijn die er speciaal in meegaan
en bijvoorbeeld het VTI in Waregem, waar ook ik gezeten heb. Die zijn er blijkbaar wel met
bezig.
Ja die zijn er met bezig.
We wachten nu wat informatie af en gaan kijken daar wat voor hulpmiddelen dat ze mogen
gebruiken en verder lespakketten die dat gegeven worden.
Een school die daar geen rekening met houdt, dat is een echte ramp voor Jonathan. Dat is
echt heel moeilijk en dat heeft geen zin eigenlijk.
We moeten het hem niet moeilijker maken dan dat het is. Zonder hem echt te forceren naar
een richting. Het wordt waarschijnlijk een technische richting en nu begint die uit zichzelf zo
een beetje interesse te tonen voor techniek. En dan denk je zo van ja dat komt wel goed.
Dan komt hij bij mij zo wat hangen in de garage terwijl ik aan het werken ben. Ja en dan
moet je hem toch wegsturen want het is te gevaarlijk.
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Ja het is zo’n beetje een vraagteken hé. Wat gaat dat zijn. Het hangt van veel dingen af, het
is allemaal nieuw enzo.
En past u thuis ook nog zaken aan voor hem? Ik hoor dat u veel naast hem zit voor te leren.
Zijn er nog zo’n dingen?
Ja
Ja dat huiswerk dat blijft een heel zeer punt. Het enige dat we dan ook nog doen, is de
bibliotheek, daar heb je zo luisterboeken en dat is iets waar hij zot van is. Zo heeft hi jde
Harry Potterreeks volledig beluisterd. Iedereen avond was er dan een hoofdstuk op de radio.
Ja dan hadden we zoiets van ja dat interesseert hem.
Ja, hij leest graag boeken enzo, maarja het gaat niet. En altijd voorlezen is ook niet. Zo voor
het studeren is het we stellen dan samen een studieschema op en dan kijken we samen,
hoeveel blaadjes en hoeveel dagen, ok , we moeten het wel wat begeleiden hé maar ik
probeer ook wel, maar ik weet niet of ik het al genoeg doe. Ik probeer, ja ik ga niet altijd en
eeuwig bij u zitten dus kijken we zo’n beetje dat we manieren vinden zodat het zelfstandig
ook lukt. Maar nu met SPRINT maakt hij de taken die dat ingescand zijn, dan tonen we een
beetje wat kan je zelf en wat moet je nog. Hij zit dan zelf ook wel te luisteren, hij loopt hier
dan wel rond maar hij is wel aan het luisteren. Ge hebt dan iets van ja, dat is dan zijn manier
waarschijnlijk om dat op te nemen.
En dan dat Frans, die woordjes ik had mij daar een keer iedere avond een stuk of 3-4, maar
als ge er u nu met bezig houdt of niet.
’s Anderdaags is er echt geen verschil.
Ja, er is geen verschil in de toets, dan heb ik zo iets van hoe erg moeten we hem daarin
forceren om dat toch. Dat is zoiets waar ik het moeilijk met heb. Wat moeten ze eigenlijk
kunnen en wat niet.
En denken jullie dat Jonathan graag naar school gaat?
Ja, ik denk het wel.
Hij is zeer leergierig. Hij wil wel leren maar hij weet wat dat zijn grote handicap is. Hij is er
hem van bewust en hij
Ik hoop dat hij eens hij een richting heeft dat hem echt interesseert dat hij hem wel beter zal
voelen.
En die leergierigheid is die er altijd geweest of is dat gegroeid of net niet?
De interesse voor dino’s is er al van kleinsaf aan. Dat is altijd geweest. Zo bij uitstappen
waarbij er geleerd kon worden, dat verveelde hem niet. Een pretpark is niets voor hem, hij
heeft daarbij ook nog hoogtevrees.
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Neen dat doet hem geen plezier.
Naar een speciale film of theater vindt hij dan wel echt. Dat is dan meer zijn ding en dan
minder voor Wout.
Hij heeft altijd al zo een redelijk grote woordenschat gehad en dat we dan dachten van waar
haalt hij dat. Moeilijke woorden en hij kan ze gebruiken en in de juiste context. Dat de juf
een keer zei van soms staan wij te kijken van allez.
En een keer, hij was nog niet oud, het eerste of tweede leerjaar en er moet in het nieuws iets
geweest zijn van werkloosheid en dan zij hij, mama ga ik later ook werkloos zijn. En ik zei
allez waarom denk je daar nu aan. Ahja ik kan niet goed lezen en schrijven en dat hij daar
toch wel. En daar had ik dan toch ook wel even van kinderen zijn er toch met bezig, zonder
dat ge het altijd echt doorhebt.
Goh ik denk vooral als je zijn spreekbeurten bekijkt
Ja welke onderwerpen dat hij kiest. Ja, hij gaat er dan wel in op. Allemaal boeken gaan halen
in de bibliotheek en kijken hé.
Dat is eigenlijk voor hem prenten kijken. Het zijn de afbeeldingen die dat tellen en dan alles
voorlezen.
Ja hij heeft dan zo’n boekje, waanzinnig om te weten. En dat gaat over alle mogelijke
onderwerpen en dat is zeer grappig geschreven echt zo zeer plezant en ik heb dat al zoveel
van voorgelezen, van de romeinen en de grieken en de chemie en nog zo dingen. En dat
vindt hij wel leuk.
Als Jonathan een goede toets heeft gemaakt, waar legt hij dan zelf de oorzaak? Is dat omdat hij
zelf goed gewerkt heeft, of de juf een simpele toets heeft opgesteld? Of u veel naast hem
heeft gezeten. Waar plaatst hij dat?
Hij is daar zeer bescheiden in. Ge moet eerder zelf de toets uit zijn agenda halen voor hij.
Het is niet het eerste dat hij toont als hij thuis komt.
Neen het is niet omdat hij een goed cijfer heeft dat hij dat zal gaan uithangen om te tonen
kijk een keer.
Hij is daar zeer, hij neemt het zoals het komt.
Mama zegt dan bijvoorbeeld Jonathan heeft een goede toets gemaakt en dan glundert hij
wel maar hij zal het zelf niet gaan opzoeken.
Neen, hij laat het niet weten.
Hij staat niet graag in de belangstelling en hij zal er alles om doen postief of negatief om dat
te vermijden.
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Maar hij is wel blij met zijn punten.
Ik heb hem nog nooit gevraagd en wat het een gemakkelijke toets misschien?
Ja neen, als hij een toets gemaakt heeft, ik mag daar ook niet veel over vragen. Ben je daar
weer zegt hij dan. Dan zeg ik, ik heb 2 vragen, ahja zegt hij dan en dan wil hij daar niet meer
over praten.
Het is voorbij.
Ja het is voorbij en ge moet dat allemaal niet weten.
Denk je dat Jonathan soms last heeft van faalangst?
Ik denk het eigenlijk niet, maar ik weet het niet zeker.
En vroeger? Toen hij nog geen compenserende zaken kreeg?
Dan wel,
Maar faalangst? Hij had gewoon iets van het gaat toch niet.
Een soort moedeloosheid, echt zo van ik zit diep. Ik doe hier een poging om te studeren en
dat lukt niet, het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. En als je dat denkt dat lukt
het inderdaad niet. Terwijl hij nu wel zoiets heeft van ja, het gaat moeilijk maar het gaat wel
Hij is nu minder nerveus dan vroeger. Wout heeft het meer, ge ziet het verschil, terwijl het
voor hem zeker geen probleem is, hij gaat rapper zo denken oei ik kan het niet. Ik zie zo het
verschil in de twee karakters.
Hoe denken jullie dat Jonathan denkt over zichzelf op schools vlak?
Goh ja, Frans
Niet uitgesproken, niet pro, niet contra, die zit zo in de massa. Weerom hetzelfde, hij wil niet
opvallen, hij wil niet speciaal.
Maar hoe hij over zijn eigen denkt, ja het is moeilijk
De kleine broer komt even piepen.
Kijk dat zou Jonathan nooit komen doen.
Goed wetende dat Jonathan nu waarschijnlijk op de trap zit en zijn broer gestuurd heeft.
Ja, hij stond achter de deur.
Jaja,
Voila, dat is dan wel typisch dan.
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Gaan luistert eens, zal hij zijn broer opgedragen hebben.
Zowel positief als negatief. Voor kattenkwaad en dergelijke dan zegt hij dat ook, doet dit
eens of doet dat een keer. Zijn neefjes idem dito.
Het is zijn manier om te bekomen wat hij misschien wil.
En hoe denkt u dat hij over zichzelf denkt op sociaal vlak?
Gewoon gemiddeld. Hij heeft vrienden
Ja maar hij vertelt er ook niet veel over.
Hij zit in een jeugdbeweging waar dat er typische jongeren samen komen met spel en ruzie
of een vechtpartij, dat is zo wel eerder zeldzaam maar dat gebeurt. Maarja hij zit in een
jeugdbeweging, doet sport en komt uit huis.
We moeten hem wel een beetje forceren, maar hij doet het wel.
Dat is eerder de luiheid en de lokroep van tv en playstation dan dat hem asociaal is.
Maar over school van Jonathan weten wij eigenlijk weinig. Ik hoor nu dingen van Wout dat
er zeker ook zijn geweest bij Jonathan maar dat ik niet wist. Zo bijvoorbeeld een vrij podium
bij Carnaval, Jonathan heeft dat nooit verteld.
Nooit verteld en ook nooit aan meegedaan.
Neen, op een podium.
Alleen als het echt moet. Bij schoolfeest ja, hij zal iets kiezen waardat hij ja miniem aan bod
komt.
Ja juich we mogen moppen vertellen. Maarja hi jdoet dat gewoon niet graag.
Mocht Jonathan met iets zitten aan wie zou hij dat dan kunnen tonen?
Awel soms zegt hij. Hij gaat bij mijn moeder na de school en tegen haar vertelt hij wel veel.
Hij heeft daar ook wel een goede band mee. En de logopedie,ja , ik zie dat hij vertrouwt haar
en hij ja.
Daar vertelt hij heel veel tegen. Ja en als het teveel wordt dan krijgen wij het hier ook te
horen hé.
Op de een of andere manier toont hij dat dan wel?
Ja, meestal ligt het er dan in één keer uit. In een huilbui of een scheldbui. Hij is vandaag dat
geweest of ze pesten mij. Alhoewel dat wel eerder zeldzaam is.

Jonathan volgt logo hé, dat is tijdens de schooluren.
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Ja
Hebben jullie er een idee van hoe dat verloopt ? Hebben jullie ook contact met de logopediste
of is het vooral de school die dat contact opneemt?
Ja, vroeger was het bij de praktijk zelf en dan iedere week zei ze wel zo van wat hij gedaan
had enzo,. Nu is dat iets minder maar ik, ze weet ook wel. In feite logopedie verbetert zijn
probleem niet. Hij zit op een punt waarvan je weet dat het niet meer betert. Ze zei dat ook ik
kan er eigenlijk niet meer uithalen dan dat er in zit nu eigenlijk. Maar we gaan het nu nog zo
laten omdat hij daar deugd van heeft om een keer met iemand anders die hem kent enzo
eens apart te zitten.
Dus het helpt wel omdat het eens iemand anders is die het dan uitlegt.
Ja maar ik denk dat w, zij werkt vooral zo op de werkwoorden zo. Dus ik denk dat het
moment dat anderen al verder zitten. Hij maakt ook huiswerk voor haar, contractwerk dan.
Hij mag dat daar dan ook op de computer doen. Ja maarja.
Welke plek heeft Jonathan in de klasgroep denkt u? Is dat iemand die centraal staat of iemand
die langs de kant kijkt?
Langs de kant.
Langs de kant
Maar wel mee in de groep,
Ja hij is wel betrokken.
Ja, als ge hem gaat halen op de speelplaats, hij is wel altijd bezig. Het is niet dat hij de
eenzaat is die aan de kant zit.
Het is een rustige persoonlijkheid, en we vragen dan wat doe je dan? Vertellen antwoordt hij
dan.
Hebt u er een idee van hoe de school over Jonathan denkt?
Dat het een brave jongen is denk ik. Hij heeft nog nooit straf gehad.
Ja en in de klas ook denk ik.
Geen moeilijk karakter maar ja.
Middelmatig, een grijze
Grijs dat klinkt zo negatief.
Maar het klopt wel, hij is niet haantje de voorste en niet de tegenwerker. Het is zoiets van
als je een groep van 20 hebt zijn er altijd die dat niet opvallen.
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Ook aan de computer soms loopt er een keer iets mis en dan vraagt de juf dat aan Jonathan
en hij komt haar dan eens helpen enzo.
Heeft school een bepaalde houding tegenover kinderen met leerstoornissen?
In positieve zin wel, dat is zo meer de laatste jaren dat het begint. We blijven de indruk
hebben dat we de eerste waren die er met zaten en bij wie het probleem echt erkend is
geweest. En alles wat er in de laatste 3 jaar gedaan is, daar had ik ook de indruk bij, dat is
nieuw. Ze proberen dat uit, ook van digitale schoolboeken daar hadden wij ook zoiets van.
Dat is ook een project dat nog niet zo lang bestaat.
Awel ja het bestaat allemaal nog niet lang hé dusja. En als we dan vroegen zijn er nog
scholen in de buurt en dan zeiden ze ja ze zijn er allemaal met begonnen.
Maar ze doen wel een poging.Het heeft wat tijd nodig.
Maar ik denk ook als ouder dat als je daar niet zo’n zelf een beetje met bezig zijt en achter
vraagt, ik weet of het dan ook zo snel gaat. X heeft dat ook een keer gezegd, dat ze content
waren dat wij er zo met bezig waren.
De beginfase van alles een beetje.
Ja en meehelpen van toetsen enzo.
Ja, zelf een digitale toets maken, doe dat maar dat. Je kan het inscannen maar hoe krijg je
die woorden dan in dat WORD-document.
Ja zo de technische kant dat is niet eenvoudig.
En dan zijn we er ook naar op zoek geweest.
Ja, het bestaat ook digitale boeken.
Ja, maar ge moet ze dan nog bij de uitgever weten te vinden, want niet alle boeken zijn
digitaal gemaakt.
Van die hele lijst van hoe noemt dat DIGIbib. Maar de boeken die dat ze op school gebruiken
staan er niet tussen.
En dan hadden de juffen een digitale boek gevonden, dachten ze, maar dan bleek dat het dat
toch niet was. Het was in alle geval niet bruikbaar voor Jonathan. Het eenvoudigste is nog
altijd de boek kopen, de rug opensnijden op de scanner leggen en op de OCE-R er door halen.
Maar nu gebeurt dat allemaal op school.
De school neemt dat nu wel allemaal op?
Ja maar in het begin hebben we dat wel veel gedaan.
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We hebben eens een info-dag geweest en ze eigenlijk ja misschien waren jullie beter ook
geweest. Naar de ouders toe dan.
Ja voor volgend schooljaar kan dat wel belangrijk zijn.
Ik denk ook dat ze nu een uurtje vrijgesteld is om der mee te leren werken.
Maar wij zijn er redelijk met weg eigenlijk. Het vormt geen probleem meer en we kunnen in
WORD-documenten alles aan Jonathan geven. Alle documenten dat we nu binnenkrijgen dat
hij nodig heeft voor school worden ingescand enzo.
En voor volgend schooljaar, ja dan hebben we 1 boek aan onze rekker, we zullen hem
moeten kopen in plaats van huren. Want als je die rug wil opendoen. Ik ga niet bladzijde per
bladzijde gaan doen.
Maar nu werken ze zeker mee vanop school.
Maar u bent wel zelf ook heel erg geengageerd; want ja volgend jaar is het een nieuwe school.
Ja dat moeten we nu eens gaan bekijken op de verschillende scholen om te zien hoe ver
gaan ze er in mee in het engagement van ons.
Want ik zie gewoon al naar een agenda toe, ik weet ook niet goed hoe dat gaat gaan.
Ja, de agenda overlopen door de jufrouw, dat kunt ge ook niet echt verwachten hé.
Alvast bedankt voor het interview.
Graag gedaan.
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2. Interview Jonathan
Het interview ging door op 22 maart op de school van Jonathan.
Interviewer
Jonathan
Vertel eerst een keer, wie ben jij?
Ik ben Jonathan Demeyere, ik ben 11 jaar. Ik ben geboren in 1998 op 31/07.
En wat doe je zoal graag?
Fietsen, op de computer spelen, playstation spelen en tv kijken.
Zijn dat uw hobby’s?
Neen, en ook tv kijken en mijn hobby’s zijn ook karate en fietsen een klein beetje.
Vertel eens wie zijn jouw vrienden?
Jentl, Igor, Charles, Sylvie, Arthur.
Amai dat zijn er al veel, wat doen jullie dan samen?
Praten.
Spelen jullie ook nog of praten jullie alleen?
Praten en een beetje spelen.
En al die vrienden die je daar opsomt zitten die allemaal bij jou in de klas of niet?
Ja, maar een paar niet.
Zitten ze dan in het andere zesde leerjaar?
Ja
En ken je die dan van vroeger?
Ja. Een paar zijn nieuw van dit jaar en de rest ken ik al van zoveel jaar geleden.
Met hen heb je nog in de klas gezeten waarschijnlijk?
Ja
En vertel eens over je broer, mama en papa
Mijn broer is soms lief
Wout noemt hij zeker?
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Ja. En hij is 8 jaar, hij weegt 27 kilo.
Amail weet je dat zo van buiten?
Ja, hij is niet lang geleden naar het CLB geweest
En u mama en papa?
Mijn mama is 32 jaar, en ze noemt Krista en mijn papa noemt koen en hij is 38 jaar. En hij
speelt graag in zijn garage.
Spelen in zijn garage?
En ook een beetje werken.
Als je 3 dingen zou moeten zeggen die dat je goed kan, wat zou je zeggen?
Karate, fietsen en op de playstation spelen
En als je 3 dingen zou moeten zeggen die dat je niet zo goed kan, wat zou dat dan zijn?
Frans, taalbeschouwing en lezen.
Vertel eens iets over de klas waarin je zit?
Ik zit in het zesde leerjaar bij juf Katheleen en Caroline. Het is een leuke klas en we doen
soms leuke dingen.
Zit je met veel in de klas?
24 zonder de leerkracht er bij. Ze doen ook veel voor mij, ze zetten sommige dingen op mijn
stick.
En zijn dat dan de juffen?
Ja, en ook soms mama
Je zit hier al lang op school hé?
Ja al 6 jaar
En vind je het een toffe school?
Ja
Hoe gaat het in de klas?
Goed
En wat kan je goed in de klas?
Tekenen, WERO en wiskunde
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Wat gaat er niet zo goed
Frans, taalbeschouwing, begrijpend lezen en taalschat.
Je hebt dyslexie, wat houdt dat in volgens jou?
Ja, wat bedoel je
Wat is dat eigenlijk?
Het is iets met je hersenen dat niet zo goed gaat bij mij.
Waardoor dat er soms iets is.
En wie heeft u dat uitgelegd?
Ik weet het niet meer.
Wat vind je gemakkelijk vindt in de taalles? Is er iets?
Ja dat ik op de computer mag werken.
En wat vind je heel moeilijk in de taalles?
Schrijven
Moet je nu nog veel schrijven nu je op de computer mag werken?
Neen, niet echt
Ben je soms bang dat je er niet zal bijhoren omdat je niet zo goed kan schrijven?
Neen
De kinderen van je klas weten dat al?
Ja, ik denk het wel.
Je mag SPRINT gebruiken in de klas, is er nog iets dat anders is voor jou? Sommige dingen dat
de juf speciaal doet voor jou of voor enkele in de klas?
Neen, het is alleen voor mij, ik ben de enigste met dyslexie.
Het is alles, ik heb het ook bij.
Wat heb je ook bij?
SPRINT, op mijn stick.
Kan ik daar veel aan zien?
Neen, maar ik zal hem toch eens tonen.
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Amai, en hoe werkt dat dan?
Je moet dat in de computer steken en dan zegt hij SPRINT actief en dan begint dat te werken.
En gaat dat op alle computers of enkel op die van school?
Dat gaat op alle computers ook die van thuis. Dat leest dus voor.
En gebruik je het ook veel buiten school of het meest op school?
Ook buiten school, thuis voor mijn spreekbeurt op te zeggen.
Weet je nog wanneer de eerste dingen veranderd werden voor jou?
In het derde leerjaar
En weet je nog wat dat dan was?
De jufrouw had een paar dingen opgeschreven en ze liet dan een paar woordjes weg die dat
ik dan moest invullen.
Bij dictee?
Ja
En bij dictee mag ik nu ook met sprint doen.
Weet je nog toen dat veranderd werd of je mee mocht beslissen of hebben de juffen dat
beslist?
Dat weet ik niet.
Welke verandering helpt er het meest?
SPRINT
Zijn er ook dingen die dat niet zoveel helpen?
Neen, niet echt.
Hoe merk je dat dat helpt?
Dat ik het ook hoor wat er staat en ik hoor ook wat ik schrijf.
Dus als je aan het schrijven bent, kan je controleren.
Ja
Zijn er nog kindjes bij wie dat er iets anders is, maar ook bijvoorbeeld bij rekenen of WERO?
Neen, maar er is ook R-traject, dat is voor sommige kindjes die meer moeite hebben met
rekenen.
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En hoe noemt dat?
R-traject.
En is dat hetzelfde als de beverklassen?
Dat is eigenlijk iets anders uitleggen dan in de klas zodat je het beter begrijpt.
Doe jij dat ook?
Ja
Maar jij kan goed rekenen.
Ja, maar ik maak nog een klein beetje verstrooidheidsfouten.
Met wie werk je graag samen in de klas?
Euh ik weet het niet.
Zeggen je klasgenoten er iets van dat je met sprint mag werken?
In het begin dachten ze dat ze dat het programma het voorleesde en ook de antwoorden er
bij.
En wanneer was dat dan? Helemaal in het begin, vorig jaar of dit jaar?
Neen, in het vierde denk ik. Dat is ook zo.
Dus ze dachten dat het ook het antwoord voorlas?
Ja, maar dat is niet zo.
En hebben ze dat dan tegen jou gezegd?
Ze hebben dat aan de meester gevraagd.
En doen ze dat nu nog soms?
Neen
Nu weten ze het allemaal al.
Ja
Vond je het erg dat ze die vraag stelden?
Neen, want ik vond het ook wel een verstandige vraag.
Zijn er kinderen die er met lachen zo van Jonathan die kan niet goed schrijven?
Neen
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Ben je soms bang om iets te moeten vertellen in de klas, bijvoorbeeld de juf zegt we gaan een
oefening doen voor taal en iemand zal die aan bord moeten komen doen. Ben je dan soms
bang dat ze jou gaat aanduiden?
Ja, maar ze doet dat niet heel erg veel.
Dan kiest ze jou niet?
Neen
Mocht er iets zijn in de klas aan wie zou je dat dan kunnen vertellen?
Mama en papa en de jufrouw
En is er nog iemand op school die dat je helemaal vertrouwt?
Euh neen niet echt.
Als je goede punten hebt op een toets, hoe komt dat dan?
Omdat ik goed gestudeerd heb, omdat ik het een beetje weet.
Omdat je weet over wat het gaat?
Ja
Waarom is leren belangrijk?
Omdat ge dat nodig hebt voor in het middelbaar en voor later.
En doe je dat voor jezelf of voor mama en papa of voor de juf?
Voor mezelf
Of ook omdat mama en papa dan heel blij zijn?
Een beetje voor iedereen.
Zodat ik naar het volgend leerjaar mag
Je gaat volgend jaar naar de grote school, hoe gaat dat gebeuren denk je?
Hoe bedoel je?
Denk je dat je sprint dan ook nog nodig zal hebben of niet?
Ja
Zou je het daar ook nog gebruiken?
Ja
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Je moet veel werken voor school en je gaat naar de logo
Ja, dat is de dinsdag.
En toch is het nog altijd vrij moeilijk op school zo voor taal.
Ja
Hoe voel je u daarbij? Vind je dat soms niet eerlijk?
Jawel, dat is wel eerlijk.
Als jij de directeur van een school kon zijn, hoe zou een schooldag er uit zien. Wat vind jij
belangrijk?
Dat ze een beetje vanalles krijgen, dat alles een beetje verdeeld wordt en dat kinderen met
problemen zo goed mogelijk worden opgevangen.
Jij zou daar voor zorgen?
Ja
Wat denk je dat er belangrijk is op school?
Dat iedereen hem hier goed thuis voelt.
Ja dat is waar dat is belangrijk.
Dat iedereen zo goed mogelijk geholpen wordt op school.
Vind jij dat je goed geholpen wordt op school?
Ja
En wie zorgt daar vooral voor denk je?
De jufrouw en de directeur.
Je gaat naar de logo hé, gebeurt dat op school of daarbuiten?
Op school
Wanneer dat?
Tijdens de spellingsles
Vertel daar eens over?
Dat is bij Inge, Inge Plateau
Wat doe je daar dan? Doe je hetzelfde als in de klas of iets anders?
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Ik doe hetzelfde als in de klas maar dan ik moet gewoon, we krijgen een paar woorden en
we moeten die dan reproduceren.
Wat is dat?
Euhm we moeten die dan in de juiste kolom zetten , sorteren per woordsoort. Dat doe ik ook
hetzelfde als in de klas maar dan op de computer, dat doe ik dan hierop, op mijn stick. En als
ik daar met klaar ben doen we nog een paar andere oefeningen.
En doe je je toetsen voor spelling dan ook bij de logo of in de klas?
Dat zijn een beetje andere, dat zijn andere toetsen.
Ahja. En die maak je dan ook op je stick?
Ja
En zoals nu die WERO-toets, je hebt net een toets gehad hé? Vond je dat dan moeilijk?
Niet echt
Moest je het gewoon moeten lezen, zou je het dan even goed kunnen of niet?
Neen
Jij kan dan waarschijnlijk al heel goed typen?
Ja, ik heb typles gevolgd vorig jaar.
Dan gaat het waarschijnlijk wel snel?
Bwah, maar ik moet ook nog nadenken wat ik eigenlijk wil schrijven.
En kan je dan ook gewoon weer verwijderen wat je getypt hebt.
Ja
Even terug naar de spellingles bij de logo, wat helpt er jou daar?
Dat ik het op de computer mag maken.
Zit je daar alleen bij de logopediste of zitten er nog kinderen bij?
Alleen
En dan zit je op de computer en mag hij dan op luid staan of moet je koptelefoon op?
Hij mag op luid, want meestal zit ik hier (lokaaltje naast de klas) en hier hoort de klas dat
niet.
Heb je veel huiswerk?
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Euhm, dat valt nog mee, 1 keer in de week krijgen we contractwerk
En mag je dat dan ook op je stick maken of moet dat op papier.
Dat moet op papier. Maar meestal is het wiskunde en actua.
Actua wat is dat?
Je krijgt een paar blaadjes en daar staan vraagjes op over de actua van de voorbije week en
dan beantwoord je die vragen en op 20. En dan nog ander contractwerk voor wiskunde.
Werk je lang aan je huiswerk?
Eigenlijk wel.
En moet iemand je daarbij helpen of doe je dat alleen?
Ik doe dat alleen. Behalve bij spelling.
En moet je het bij spelling ook op papier doen of mag het op de stick?
Ook op papier maar behalve, ik heb ook speciaal huiswerk dat ik van Inge krijg en dat doe ik
vanaf nu ook op mijn stick.
Eigenlijk gebruik je hem wel veel hé.
Ja
Dan moet je er ook veel zorg voor dragen.
Ja
Ik heb gehoord van u mama en papa dat je ook soms bij je oma en opa gaat na school.
Ja
Kan je daar ook op de computer?
Ja, maar daar doe ik het niet zo veel, want haar computer is heel erg traag. Het duurt lang
om dingen op te starten.
Dus wacht je tot thuis.
Ja, en ik studeer ook bij mijn oma nu.
Nu dat het toetsen zijn?
Ja en anders maak ik mijn huiswerk daar.
Sprint je zegt wel dat je het helpt maar vond je dit het in het begin ook?Of vond je het toen
niet leuk?
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In het begin vond ik het niet echt heel leuk
Waarom niet?
Omdat ik zo altijd apart moest gaan zitten.
Je juf stuurt nu ook je agenda door naar je mama of papa hé.
Ja omdat ze het anders niet kan lezen.
En kan je het zelf dan wel lezen?
Soms
En vind je dat goed of niet goed?
Ik vind dat goed.
En weet de rest van de klas dat de juf dat doet of niet?
Neen
Je moet een spreekbeurt houden binnenkort.
Die heb ik al gedaan.
Over wat ging ze?
Ze ging over de film
Doe je dat graag spreekbeurten?
Bwah, niet zo graag.
Je luistert liever.
Ja
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3. Interview juf van Jonathan
Het interview ging door op de school van Jonathan op 22 maart 2010 tijdens de
lesuren.
Juf Jonathan
Interviewer

Eerst en vooral stel jezelf en de klas waar je voor staat eens voor.
Ik ben mevrouw Kathleen en wij hebben 24 leerlingen in de klas waarvan Jonathan dus
effectief diegene is die vooral veel moeilijkheden heeft met lezen en zeker ook met schrijven.
Ik weet niet wat u nog meer wil weten over de klas?
Is het over het algemeen een sterke klas of net niet?
Het is een middelmatige klas maar wel een heel drukke klas dat is wel heel typerend dit jaar.
En hoe zit Jonathan daar tussen? Hij lijkt mij eerder een kalm persoon?
Jonathan is een heel rustig iemand, die alles zo wat de kat uit de boom kijkt, wat afwacht,
maar die wel deelneemt aan de klasactiviteiten maar wel heel op zijn gemakske.
U zegt dat hij eigenlijk wel een heel rustig persoon is in een drukke klas, denkt u dat hij beter
zou kunnen functioneren in een kalmere klas?
Ik vermoed het wel. Ik denk niet dat het voor hem ideaal is, zeker naar proeven toe. Ik moet
telkens maar opnieuw zeggen, het is stil we zwijgen, niemand die praat. En ik denk hij is dan
met de koptelefoon bezig en hij doet die dan af om mee te luisteren en dan is hij terug
afgeleid. Het zou voor hem rustiger mogen zijn.
Je zei al dat Jonathan iemand is die de kat uit de boom kijkt, is er nog iets typerend voor
Jonathan in de klasgroep?
In de klasgroep, neen, want uiteindelijk weten de anderen niet echt wat het probleem is van
Jonathan en dat hoeft ook zeker niet zou ik zeggen. Maar ze gaan er heel vlot met om.
Bijvoorbeeld groepswerken, ja hij moet daar wel eens zogezegd iets gaan schrijven. Maar
dan kan ik heel beperkt met die aantal leerlingen zeggen van, neem dat eens over of laat
hem maar schrijven maar dan is dat met foutjes geschreven, dat geeft niet. Er is eigenlijk nog
niemand die er van wakker heeft gelegen, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Buiten een
nieuw meisje dit jaar die plots zei bij de eerste proeven bij het novemberrapportje. En zij zei
ja mevrouw ik vind dat eigenlijk niet eerlijk dat Jonathan op de computer mag werken. Nu
dat meisje wist niets, ik heb haar even bij mij geroepen en kort uitgelegd van Jonathan heeft
moeite met het schrijven. En dan voor de keuze gesteld, wat zou je liever hebben, dat je het
kan zonder of dat je je computer ook echt nodig hebt en toen begreep ze het.
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En zit Jonathan al heel de tijd in deze klas?
Om de 2 jaar wordt er opnieuw gemengd. Dus sinds vorig jaar zitten ze nu met deze groep.
Dus de kinderen weten al hoe het in zijn gang gaat.
Ja, maar het was enkel het nieuwe meisje dat er iets van zei.
Ik weet niet of u er zicht op heeft, maar waren er wel reacties toen de aanpassingen nog maar
net begonnen?
Het is zo dat hij vorig jaar soms eens aan de computer ging werken, dus ze wisten het en er
heeft eigenlijk niemand van wakker gelegen of gereageerd.
Hoe denk je dat Jonathan zich voelt in deze klas?
Bedoel je de klasgroep of het klasgebeuren?
Beiden
Ik denk dat hij nu wel redelijk gelukkig, dat is natuurlijk een zwaar woord, hij is redelijk op
zijn gemakske omdat hij weet dat hij geholpen wordt. Hij komt soms eens vragen van ja
mevrouw zou je dat eens zo of zo kunnen doen dan kan ik daarmee werken? Ik heb wel het
gevoel dat hij goed bezig is, en als ik ook zie welke vorderingen hij gemaakt heeft, dan zeker.
Hij heeft al enorme vorderingen gemaakt vind ik.
In de loop van het jaar dan?
Ja, de tijd dat hij nu bij ons zit.
En waaraan schrijft u die toe?
Het intensief leren werken met sprint, natuurlijk dat vraagt veel van ons ook. Maar het leren
werken met zijn computer, ik wil dat duiden met spelling. Dat is is eigenlijk ,laat ons zeggen,
echt een ramp voor die jongen. Hij wordt telkens er een nieuwe les wordt gegeven komt de
logopediste en krijgt hij de les individueel. Met computer met sprint en we zijn nu al zo ver
dat sinds nieuwjaar maakt hij de dicteetjes mee. Met zijn sprint en zijn woordsuggestie, dat
hij het woord schrijft maar kan gaan kijken hoe het juist geschreven moet worden. Hij krijgt
de mogelijkheid om te kiezen en dat gaat fantastisch. Natuurlijk ik ga hem niet gaan
beoordelen op woorden die dat niet tot het woordpakket behoren. Maar hij haalt wel hele
goede punten en dat stimuleert hem. De eerste keer dat ik dat gedaan had was het zo van ik
ga hem laten meedoen, we zien wel. Maar hij wou daar echt punten op. Hij vroeg echt van
mevrouw, hoe zit dat hier, hoeveel heb ik hierop? Ge voelt dat hij vooruit wil en hij gaat ook
vooruit.
Dat is natuurlijk wel aangenaam.
Ja het is van 2 kanten leuk. Want ja ik steek daar ook heel veel tijd in en naar proeven toe is
dat ook. Ik heb daar zeker thuis, ik werk halftijds, maar ik heb daar minstens een dag werk in
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gestoken om alles klaar te krijgen voor zijn proeven. Maar ik doe dat eigenlijk graag omdat ja
ik driedubbele respons krijg van hem. Maar hij vordert goed.
Voelt Jonathan zich goed in deze klas?
Ik denk het wel. Hij heeft wel vrienden maar op zijn rustige manier, op zijn Jonathans zou ik
zeggen. Ja maar hij heeft echt wel vrienden hoor.
En als er groepjes moeten gekozen worden, waar belandt Jonathan dan?
Euhm, meestal ook bij de rustige. Maar het is niet dat hij na eleminatie moet overschieten.
Hij kan zelf mee bewust gaan kiezen en hij wordt ook zelf gekozen. Hij ligt goed in de groep
hoor.
Zijn vrienden zijn dat kinderen die heel wat sterker zijn dan hem of zoekt hij net de zwakkere
lezers zoals hem op?
Alles zo wat, dat heeft er eigenlijk niet met te maken bij Jonathan. Absoluut niet zelfs.
Hebt u vroeger ook al kinderen met dyslexie en zo’n aanpassingen in de klas gehad?
Ik heb al eens een jongen gehad maar dat was toch wel wat beperkt, het enige dat ik toen
deed was een gatendictee. Dat ze allemaal de woorden die nieuw zijn moeten schrijven. Dat
heb ik al eens gehad een jaar of 3 terug, maar anders nog niet.
Dus het is ook de eerste keer voor u dat u met sprint werkt?
Ja, de eerste keer dat ik zo intensief met sprint werk. Ik heb ook al eens een namiddag
bijscholing gevolgd daarvoor en ik moet eerlijk zijn, het ligt mij enorm, ik steek daar veel tijd
in en ik wil zeker naar school toe de SPRINT-verantwoordelijke ofzoiets worden want ja het
boeit mij echt wel.
Het is ook sinds een paar jaar pas dat het hier op school echt begint te komen niet?
Ja, het is niet zo lang. Ik denk dat Jonathan ook een van onze starters is geweest.
Dat gaven de ouders ook aan, dat ze het gevoel hadden dat alles is mee geevolueeerd met
Jonathan.
Ja echt wel met Jonathan, ik denk het echt. Het is ook wel zo bij Jonathan is het echt een
noodzaak, anders verdrinkt hem in alles wat hij moet doen. Tegenover die jongen die ik, laat
ons zeggen 4 jaar geleden in de klas had, die kon serieus zijn plan trekken, buiten het dictee
dan. Maar bij Jonathan is het veel meer dan dat.
Het is complexer.
Jaja
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Hoe gaat het dan specifiek voor Jonathan, bijvoorbeeld zoals nu de toets begint, is Jonathan
dan al begonnen of hoe gaat het?
Hij start tegelijkertijd
En doet hij dat zelfstandig?
Jonathan kent heel goed het systeem van sprint, gelukkig. Zoals nu daarnet WEROproef ik
zorg dat de proef klaar op computer staat en dan deel ik de proeven uit en als iedereen zijn
proef heeft gekregen dan gaan Jonathan en ik naar de computer en dan kijken we start en
als alles in orde is moet ik daar niets meer aan zeggen. Hij is eigenlijk op dat vlak heel rijp
daarin, hij kan serieus zijn plan trekken, wat natuurlijk wel een voordeel is voor hemzelf ook.
Dus hij neemt zelf ook wel initiatief om die aanpassingen te verkrijgen?
Ja, zeker
Dat is bij jongere kinderen vooral moeilijk.
Ja er zit bij meester Carl ook iemand die sprint gebruikt en die kwam mij spontaan vorige
week vragen, mevrouw voor wero het is zoveel tekst dat wij moeten leren zou je het op de
stick kunnen zetten? Echt zo bijna op zijn knietjes. Ik zat al een tijdje te prutsen, want zo
noem ik dat, want ik zat ergens met een fout. Ik zei ja ik ga dat zeker nog proberen voor jou.
Dat is dan uiteindelijk gelukt.
Hebt u soms het gevoel dat Jonathan die aanpassingen liever niet zou hebben en gewoon met
de groep wil meedoen?
Ja, dat was zo wat het schipperen tussen wat maakt hem beter maar hoe voelt hij zich erbij.
Maar ik heb gevoel er nu bij dat het voor hem eigenlijk geen last is omdat de groep er ook
niet op reageert. Kijk hij zit daar nu achteraan zijn proefke te maken, er is geen enkele die er
op reageert, wat steekt hij daar uit heeft hij geen voordeel. Dus ik denk het niet.
En hoe denk je dat hij er in de toekomst naar kijkt?
Ik weet het niet, ik vraag het mij af. Dat zou ik graag eens in zijn hoofdje willen weten, ik
weet het niet. Ik hoop zo voor hem dat hij heel goed wordt opgevangen, want ik voel zelf in
het begin ik was zelf ook zoekende, en we voelen elkaar zo goed aan en ik vind dat hij zo
opengebloeid is met zijn systeem van sprint, dat ik hoop dat dat volgend jaar verder kan
gezet worden. Want hij heeft het wel nodig. Maar ik heb er geen idee van hoe hij het zelf ziet.
Denkt u dat Jonathan graag naar school komt?
Ik denk het wel hoor. Het is ook wel iemand die dat heel geinteresseerd is bijvoorbeeld
WERO dat is echt iets voor hem. Hij weet veel en hij wil ook graag veel weten,het is een heel
leergierig iemand dus in die zin denk ik wel dat hij graag komt. En hij heeft ook vrienden, dus
dat is ook belangrijk.
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U zei al dat hij heel leergierig is, is die motivatie om te leren er altijd geweest of ziet u daar een
evolutie in?
Ik heb het gevoel als ik zo zijn leerlingvolgsysteem bekijk, dat er van de vroegere jaren stond
soms wel dat hij passief was in de vorige jaren en weinig interesse toonde. Maar ik werk dus
halftijds met mevrouw Caroline en we zeggen heel vaak tegen elkaar, dat is niet de Jonathan
die dat wij kennen. We hebben het gevoel dat hij goed bezig is en ja het is wel een heel
rustig type en tegen dat hij dan eindelijk begonnen is aan iets, dat vraag tijd, hij soms nog
bezig met ik weet niet wat allemaal en dat vertraagt het wel. Maar hij is wel geïnteresseerd
en goed bezig. Ik lig daar niet echt van wakker.
Als Jonathan een goede toets heeft gemaakt, waar legt hij de oorzaak dan? Zegt hij dan van ja
ik heb goed mijn best gedaan of is het van je de juf heeft een simpele toets gemaakt? Of mama
heeft naast mij geholpen.
Ja, ik denk dat Jonathan wel redelijk goed kan inschatten hoe dat het komt. U vermeldt daar
zelf mama al, ik geloof dat oma ook heel veel helpt.
Ik denk dat hij na de school bij haar gaat.
Ja, hij zegt ook regelmatig, oma heeft dat voor mij gedaan. Ik denk wel dat hij heel goed
beseft dat hij serieus goed geholpen wordt en dat dat wel zijn invloed heeft. Maar wat dan
niet wegneemt dat hij dan bijvoorbeeld deze morgen getallenkennis daar heeft hem
niemand voor nodig hé. En als die proef dan ook goed is dan weet hem ook wel denk ik van
ja dat zijn hier mijn punten. Dat heb ik bereikt. Ja, ik denk dat hij dat goed beseft.
Hoe denkt u dat Jonathan over zichzelf denkt op schools gebied? Algemeen dan?
Ik heb daar geen idee van, naar Jonathan toe dan. Het is niet iemand die zal zeggen ik ben
echt content met wat ik bereikt heb of niet. Ik weet wel met zijn eerste rapportje nu, was hij
eigenlijk vrij goed en hij is daar , de mama vertelde dat toen, hij is daar heel fier voor de
eerste keer in zijn lagere school met naar de oma gegaan. Dus dat zegt wel iets over hoe hij
zich voelt als hij iets bereikt maar naar ons toe zal hij daar weinig over zeggen.
Hoe denkt u dat hij over zichzelf denkt op sociaal vlak?
Ik denk wel dat hij weet dat hij goed in de groep ligt.
Als Jonathan met iets zou zitten in de klas, zou hij dat dan tonen?
Euhm ik weet niet naar de groep toe maar naar de leerkrachten, mevrouw Caroline en ik toe
zeker. Hij zal langskomen en het zeggen. Het is maar een klein voorbeeldje, hij wist dat u
vandaag kwam en hij is al van vorige week bezig over hoe zit dat dan met die mevrouw gaat
zij bij u dan ook komen? En ze gaat bij mama en papa ook komen. Hij wil het wel ook weten
en hij komt het ook wel vragen. Ik hoop nu wel dat hij op zijn gemak is als hij hier uiteindelijk
bij u belandt.
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Het is wel grappig want thuis bleef hij achter de deur staan en heeft hij niet tegen mij
gesproken.
Dat kan ik me zeker wel inbeelden. Hij wou wel weten ja hoe zit dat hier nu, wanneer komt
ze…
Dus hij kan wel bij u terecht?
Ja en hij doet dat dan ook.
Merkt u dat hij emotioneel beter functioneert nu dat hij al die aanpassingen krijgt? Is hij
rustiger of ziet u geen verschil?
Ik zie geen verschil in het klasgebeuren, want hij is op zich al een rustig type dat alles op zijn
gemak zal bekijken. Maar ik voel dat hij gelukkiger is daardoor. Bijvoorbeeld een dicteetje,
als ge dat afgeeft aan hem, amai man ge hebt dat weer goed gedaan, dan zie ik wel dat hij
daar deugd van heeft en dat hij dan met een huppeltje naar buiten loopt, laat ons zeggen,
dus dat wel.
Hebt u soms het idee dat Jonathan faalangst heeft?
Eigenlijk niet. Maar ik weet niet of dat mijn antwoord het juiste antwoord is. Ik zie het niet,
maar of hij het echt niet heeft, dat weet ik niet. Maar naar mij toe niet. Ik denk dat hij echt
probeert te presteren wat dat hij aankan. Faalangst ik denk het niet, maar ik ga daar niet 100
procent zeker op zetten.
Omdat hij het gewoon niet toont of hoe bedoelt u?
Ja, omdat ik het eigenlijk niet zie. Hij zegt het zelf ook niet van ik ben ongelukkig of het is
niet goed. Neen dat doet hij niet. Bijvoorbeeld bij een proefje dat wat minder is ofzo hij zal
daar geen emotie rond geven, dus ge kunt het niet weten. Wel omgekeerd als hij iets goed
gedaan heeft en ge zegt het hem dan ook dan ziet ge hem wel stralen.
Wat is de algemen indruk die dat Jonathan geeft in de klas?
Goh een algemene indruk, als ik aan de andere kinderen in de klas zou vragen, hoe is
Jonathan in de klas dan zouden zij zeggen, een hele rustige en een gemakkelijke gast. Hij zit
daar, mocht hij nu ziek zijn en er niet zijn in de klas, ik zou dat grote verschil niet weten. Hij is
niet iemand die eens uitbundig zal doen, hij antwoordt wel eens maar uiteindelijk, niet
negatief bedoeld, een neutraal iemand.
Zijn er nog specifieke zaken, typisch voor Jonathan, die dat jij opvallend vindt?
Niet direct, buiten ja het is een heel rustig iemand. Wat is soms wel wat jammer vind, maar
dat is zijn aard denk ik, maar dat hij wat traag van aanpak is. Hij moet soms eens efkes van
zijn planeet gehaald worden en dan zeggen allez Jonathan we zijn vertrokken. Maar het is zo
nen braven. Ik heb zo het gevoel dat ge rapper gaat zeggen allez vent ge hebt al zoveel werk
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met uwen sprint enzo, dat ge het rapper eens aanvaardt van hem. Het is niet eenvoudig voor
hem.
En zijn agenda is ook nog iets, ik stuur die door via e-mail naar zijn ouders, dat is maar iets
kleins, maar het lukt anders echt niet.
Alvast bedankt!

45

Bijlagen

Bijlage G: Begeleidingsnota
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Begeleidingsnota bij het opstellen
van STICORDI-maatregelen.
Schoolniveau
Visie bepalen omtrent leerstoornissen & STICORDI-maatregelen. Aanpassen van
schoolwerkplan.
o Welke houding neemt de school aan tegenover kinderen met een leerstoornis
of andere beperking?
o Welke visie willen we doorgeven aan de kinderen ivm kinderen met een
leerstoornis of andere beperking? Op welke manier werken we dit uit met de
school?
o Welke maatregelen zijn haalbaar voor de school
gedurende de
opeenvolgende jaren en welke niet? Hoe garanderen we de continuïteit van
de maatregelen doorheen de jaren? Is het hele team geëngageerd om met
eventuele STICORDI-maatregelen te werken?
o Vanaf wanneer zijn STICORDI-maatregelen mogelijk? Is een attest noodzakelijk
om STICORDI-maatregelen te krijgen? Wordt er een leeftijdsgrens gesteld?
Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn om over te gaan tot het
organiseren van STICORDI maatregelen?
o Wordt er een algemeen STICORDI-contract opgesteld voor kinderen met een
leerstoornis op de school of krijgt elk kind een individueel contract?
o Hoe organiseert de school overleggen met ouders, therapeuten en CLB ?
Bepaal de frequentie van het overleg vooraf. Plan als school overleg tussen
opeenvolgende klasleerkrachten en eventuele bijzondere leermeesters.
Informeren van alle ouders rond schoolvisie ivm leerstoornissen en eventuele
aanpassingen.
Ondersteuningsnoden van de leerkrachten systematisch bevragen en kijken of hier een
oplossing kan geboden worden. Aanpassen van nascholingsbeleid, hospiteerbeurten.

Klasniveau
Veilige klascontext ontwikkelen waarbinnen anders zijn geen reden tot pesten is.
Uitwerken van projecten rond dit thema, leesboeken aanbieden die dit thema
aansnijden, …
In de bibliotheek zijn verschillende boekjes te vinden voor verschillende leeftijden. Een
veilige klascontext ontwikkelt zich niet in enkele weken of maanden, het kan ook zinvol
zijn om deze boeken aan te bieden als niemand in de klas STICORDI-maatregelen
gebruikt.
Ron Langenus, Stin is anders, 2007, prentenboek vanaf 4 jaar
John Bush, Een vis die anders is, 1991, prentenboek vanaf 4 jaar
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Matthias Sodtke, Zijn er ook bromvliegen die naar worteltjes smaken, 2004
prentenboek vanaf 4 jaar
Mar van der Velden, Jan Durk Tuinier, Geu Visser, Normaal is anders : negen
liedjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs en jeugdwerk.
1998, vanaf 4 jaar
Ellen Sabin, Weet jij wat het is om anders te zijn? : leer alles over kinderen met
een aandoening, handicap of leerstoornis, 2007. Vanaf 8 jaar
Paul Biegel, ik wou dat ik anders was, 2008. Voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen
vanaf 9 jaar
Methodiek en ondersteuning van de leerkracht: Gezin en handicap ism Ouders
voor inclusie en Vakgroep Orthopedagogiek, Een bank vooruit. Starterspakket
"Inclusief Onderwijs", 2004
Dit is slechts een beperkte lijst, het is niet de bedoeling van deze thesis om een
compleet pakket af te leveren, het vormt wel een aanzet.
Educatiemoment voor de klas omtrent anders zijn, anders doen dan de anderen.
Concreet over gaan tot de introductie van de maatregelen.(vb. Eens luisteren naar
Sprint, oefeningen maken met de fiche)
Regelmatig ruimte laten om latere vragen hieromtrent te beantwoorden.

Individueel niveau
Intern schooloverleg tussen leerkracht, zorgcoördinator , externen en CLB om te kijken
welke maatregelen een meerwaarde kunnen bieden voor dit kind.
Overleg tussen kind, ouders, leerkracht en zorgcoördinator om maatregelen voor te
stellen en te kijken welke gewenst zijn.
Individuele voorbereiding op de specifieke maatregel(en) bij zorgcoördinator,
logopediste, klasleerkracht of ouders.
Introduceren van de maatregelen in de klas eens het kind er voldoende mee op weg is.
Regelmatig evalueren en bevragen van de maatregelen bij het kind en leerkracht door
zorgcoördinator
Durven aanpassen & herwerken van bepaalde maatregelen in samenspraak met
betrokken partijen.
Overleg tussen leerkrachten van opeenvolgende schooljaren , zorgcoördinator en CLB:
informeren over de concrete gang van zaken ivm STICORDI-maatregelen bij dit kind.
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