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BEELD TYPETANK
T

ker positie over innemen. Er zijn scholen
met prima leesonderwijs en er zijn scholen
waar het besiist beter kan. Hetzelfde geldt
voor het dyslexiebeleid op scholen. Maar de
suggestie dat dyslexie voort zou komen

uit

slecht onderwijs, te weinig oefening en om
zelfs het bestaan van dyslexie in twijfel te
trekken is niet erg wetenschappelijk ver

antwoord.
GEEN STEM
Wetenschappers zijn het wereldwijd eens
over het bestaan van dyslexie: kinderen die

in

de

loos

basisschoolleeftijd onverwacht hope-

in

de problemen komen, omdat ze het

iezen of schrijven niet (goed) onder de knie

4>

krijgen, terwijl overige vakken doorgaans
geen problemen opleveren.

Het belangrijkste is dat in de hele bericht
geving de kinderen, hun ouders en vol
rvassenen met dyslexie zelf niet gehoord

---g:

worden. Zij hebben geen stem. Niet bij de
wetenschappers en niet in de media. Hoogleraren doen vanuit marketing overwegin-

Ontkenning
dyslexie
is schadeluk

gen uitspraken over dyslexie die schadelijk

zijn voor deze kinderen en de media praten
hen na.
Het stellen van de diagnose dysiexie bete
kent voor veel kinderen, volwassenen en
jongvolwassenen een opluchting en erken-

ning van de ervaren problemen. Ze zijn
niet dom, de problemen kunnen verklaard
worden.
De meeste kinderen met dyslexie

stui

ten voordat de diagnose is gesteld regel-

matig op onbegrip van hun omgeving. De
oorzaak voor hun falen wordt door veel

Volg ens neerlandicus NeI Hofmeester

leerkrachten -en soms ook door ouders
gelegd bij een gebrek aan inzet en

en orthopedagoog Marzenka Rolak
zijn mensen met dyslexie de dupe uan de
negatieue berichtgeving over het ondetwery.
e

meeste kinderen die het stempei

intelli

gentie. A1s de omgeving de faalervaringen
aan verkeerde factoren toeschrijft, kan dat

leiden tot faalangst en een laag zelfbeeld.
Wat kunnen we voor hen doen?

bovenstaande oneliners onderdeel van de

JOHN HATTIE
Natuurlijk is goede lees en spellingin-

dyslexie krijgen oefenen te weinig',
'Gewoon stampen, zoals het in de

marketing.

structie van belang, maar sociaal-emo-

jaren vijftig ging', 'Stuur Ieeszwakke

VERKOOPSLOGANS

tionele aspecten zijn even belangrijk.
Een inventarisatie van wetenschappelijk

kinderen naar een zomerschool','Leerkrachten moe-

Helaas geven verkoopslogans niet de

ten effectievere instructie geven','Ouders moeten

matie die nodig is om te beoordelen wat

hun kinderen meer voorlezen'.

er

Het is een greep uit de vele uitspraken van hooglera-

onderzoek en het afgeven van dyslexie

hun eigen Ieerprestaties die leerprestaties

ren Aryan van der Leij en Anna Bosman

in

werkeiijk aan

de hand is. Bij

infor-

dyslexie'

onderzoek van de Nieuw-Zeelandse wetenschapper ]ohn Hattie toont aan dat verwachtingen die mensen zeif hebben over

verklaringen gaan soms dingen mis: richt-

in sterke mate voorspellen.

Beiden zijn vertegenwoordiger voor twee totaal ver-

lijnen worden niet altijd goed gevolgd. Daar

Deze verwachtingen worden gevormd

schillende lees- en spellingmethodes die het basis-

moeten beroepsverenigingen voor ortho-

door eerdere successen of faalervaringen

onderwijs moeten gaan veroveren. Kennelijk zijn

pedagogen en psychologen een duidelij-

en door verwachtingen en vertrouwen van

de media.

