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Leerstoornissen, 

dyslexie, dyscalculie

– een beknopt overzicht

Wat zijn leerstoornissen?

Leerproblemen

Leerstoornissen

Secundaire 

leerproblemen

Dyslexie

Dyscalculie

Specifieke 

beperkingen 

van het kind

Algemene 

beperkingen 

v/h kind

Omgevings-

factoren
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Dyslexie: wat is dat?

Definitie dyslexie

Dyslexie is een stoornis

die gekenmerkt wordt door 

een hardnekkig probleem 

met het aanleren 

en het accuraat en/of vlot toepassen 

van het lezen en/of het spellen 

op woordniveau

Stichting Dyslexie Nederland, 2008
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Het probleem is dus…

Automatisering!

Lezen en/of schrijven
worden slechts moeizaam 

en onvoldoende
een automatisme

Lezen en schrijven vraagt bewuste aandacht

Het gaat niet automatisch

Kenmerken dyslexie

ALTIJD moeilijkheden met

Tempo

� langer spellend/herkennend 

lezen

Fouten

� langer basisfouten/ 

beginnersfouten

� méér bij tijdsgebrek/stress/ 

dubbeltaken

� spellingregels moeilijk 

automatiseren

technisch 
lezen

en/of

spellen
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Kenmerken dyslexie

MOGELIJK OOK moeilijkheden met

• Begrijpend lezen (technisch lezen, leeswoordenschat)

• Steloefeningen (spelling, zinsbouw)

• Vreemde talen (lezen, spelling, uitspraak, woordjes)

• Rekenen (rekenfeiten)

• in haast alle vakken & dagelijks leven
– Noteren (dubbeltaak!)

– Uit hoofd leren van losse feiten (vb. definities, namen, data, …)

– Leren van willekeurige verbanden (vb. woordjes) 

– Onthouden van complexe of meervoudige instructies

– Luisteren/lezen/schrijven in rumoerige omgeving (vb. werkplaats)

Oorzaken dyslexie

Verwerking van informatie in de hersenen

– Geen ene, door iedereen aanvaarde oorzaak

– Over aantal theorieën wel brede overeenstemming

Fonologisch deficit

Verwerking van spraakklanken

– Verminderde gevoeligheid voor klankstructuur van 

woorden

– Moeilijkheden met tijdje onthouden van en omgaan 

met mondelinge talige informatie

– Problemen met snel in volgorde benoemen

• Vb. van voorwerpen of kleuren (of letters…)
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Dyscalculie: wat is dat?

Definitie dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis

die gekenmerkt wordt door 

hardnekkige problemen

met het aanleren 

en het snel en accuraat 

kunnen oproepen en uitvoeren

van reken- en telhandelingen

Ghesquière & Desoete, 2006
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Het probleem is dus…

Opnieuw automatisering!

Let wel: 

rekenen/wiskunde is veel méér dan 

feitenkennis automatiseren

Ook inzicht speelt belangrijke rol!

Kenmerken dyscalculie

ALTIJD moeilijkheden met

rekenen

wiskunde

rekenfeiten

� termen, formules,…

rekenprocedures

� vb. vergelijking oplossen

werkgeheugen

� tussenstappen

metacognitieve kennis

� wanneer welke kennis 

inzetten

� controlestrategieën

Tempo

Fouten

problemen op 

≠ vlakken 

mogelijk
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Kenmerken dyscalculie

MOGELIJK OOK moeilijkheden met

• andere vakken dan wiskunde
– vb. aardrijkskunde (schaalberekening), fysica, chemie, 

economie, …

• het dagelijks leven
– betalen

– hoeveelheden, oppervlakten, … berekenen

– tijd

Overal waar gewerkt wordt met getallen en waar 
berekeningen moeten gemaakt worden!

Oorzaken dyscalculie

Verwerking van informatie in de hersenen:

– Geen ene, door iedereen aanvaarde oorzaak gevonden

– Over aantal theorieën wel brede consensus 

Deficit in de “getalmodule”

– Problemen met zich voorstellen van hoeveelheden

• symbolisch (getallen) 

• niet-symbolisch (getalbeeld)

– Zwakker in numerische vaardigheden: hoeveelheden 

vergelijken, getallen vergelijken, stippen tellen 

(trager!)
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Vaststellen van 

leerstoornissen

- de diagnose

Drie criteria

1. Problemen ernstig (achterstand)

2. Problemen hardnekkig (didactisch resistent)

! moeizame automatisering 
basisvaardigheden

3. Problemen kunnen niet volledig verklaard 
worden door andere factoren
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Het attest

Wat?

dyslexieverklaring

dyscalculieverklaring
Onderdelen

1) Vaststelling diagnose 
dyslexie/dyscalculie (“etiket”)

• Welke ernstige belemmeringen 

voor onderwijs?

2) Verantwoording van diagnose

• De 3 criteria, toegepast op jouw 

kind

3) Voorstel voor aanpak

• Zo concreet mogelijk

Door wie?

• CLB

• Revalidatiecentra

• Andere centra (vb. 
COB, PraxisP)

• Zelfstandige 
logo’s,ortho’s, 
psycho’s

Aanpak van 

leerstoornissen

- wat helpt?
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Goed nieuws en slecht nieuws

Het slechte nieuws:

Een leerstoornis 

gaat nooit weg

� Het goede nieuws:

Met goede hulp 

kom je vooruit!

☺

Dus: wat is goede hulp?

STICORDI

STImuleren

COmpenseren

Remediëren

DIspenseren
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Stimuleren

Motiveren om 

zo goed mogelijk 

te lezen, spellen, 

rekenen

Aanvaarding

Begrip

steun
Positieve 

verwachtingen

Taken:

Aantrekkelijk

Grote kans op succes

Goede feedback

Remediëren

Zo goed 

mogelijk leren 

lezen, spellen, 

rekenen

Taakgerichte 

aanpak

Hardnekkige problemen

maar vooruitgang mogelijk
Goede leerhulp

Planmatig 

- doelen

Op maat
Vaardigheden 

+ strategieën

Haalbaar

Samenwer-

king met 

ouders & 

school
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Compenseren & dispenseren

Zoveel mogelijk 

opheffen van 

leerproblemen als 

belemmerende 

factor Vrijstelling van 

aantal 

onderdelen van 

het programma

hulp-

middelen

meer 

tijd
ondersteuning

alternatieve 

toetsing

rustige 

omgeving

Alleen als het ondanks 

compenseren niet lukt

“gelijkwaardige 

doelstellingen”

Compenseren & dispenseren: 

een goed idee?

Als je de eindtermen 

niet kan bereiken, ben 

je niet geschikt voor 

deze richting

Het is praktisch niet 

mogelijk om hier 

rekening mee te 

houden

Toestaan van 

hulpmiddelen is niet 

eerlijk t.o.v. andere 

leerlingen

De achterstand zal 

alleen maar 

vergroten als ze niet 

oefenen

Onderscheid 

kerncompetenties 

van bijkomende

De verbetering 

komt niet snel 

genoeg � de 

achterstand op 

vele vlakken 

vergroot snel…

Heel wat scholen slagen 

hier prima in



14

Niet eerlijk?

Iedereen op dezelfde manier onderwijzen en toetsen

dàt is pas oneerlijk!

Frustratie

Discriminatie

Verspilling 

van talent

Het dyslexie/dyscalculie-contract

Werkt in twee richtingen:

– Van leerkrachten wordt begrip gevraagd;   
compenserende en dispenserende maatregelen 
worden vastgelegd

– Van leerling wordt inzet en doorzetting gevraagd; 
leerstoornis is geen excuus om niets meer te moeten 
doen - in tegendeel!

� In overleg met leerling/ouders en op maat gemaakt 

�Hou bij keuze maatregelen rekening met adviezen 
in attest

�Hou steeds het doel van de opdracht/toets voor 
ogen

�Denk toekomstgericht!
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Interessante links

• Info over dyslexie (& dyscalculie):

www.tbraams.nl

www.Ikhaatlezen.be

• Filmpjes over jongeren met leerstoornissen:

� Dyslexie in woord en beeld

www.kuleuven.be/digitaletoegankelijkheid/dyslexie

� Studeren met dyslexie

www.dyslexie.ugent.be

� Proef op de som: studeren met dyscalculie 
http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire

• Digitale hulpmiddelen: www.modemadvies.be

• Digitale leerboeken: ADIBib (Eureka) www.adibib.be

• Luisterboeken: Luisterpuntbibliotheek (DAISY-boeken) 
www.luisterpuntbibliotheek.be

Dank u!


