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1 Wat is…

w dyslexie
Dyslexie is een ernstige en hardnekkige leesstoornis, die zich in de eer-

ste plaats laat merken als een onvolledige en moeizame automatise-

ring van de woordherkenning. Dyslexie is dus in de eerste plaats een

leesprobleem. Doordat jongeren trager dan anderen hun woordbeeld

vormen, wordt dit leesprobleem in tweede instantie een schrijfpro-

bleem. Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit wat dyslexie ver-

oorzaakt, maar ze gaan er van uit dat hersenregio’s niet optimaal

functioneren waardoor jongeren met dyslexie moeite hebben met

lezen en spellen en dus ook met schrijven. Ze verwisselen of vergeten

letters in woorden. Er zijn vele vormen en gradaties van deze stoornis.

Je wordt meestal met dyslexie geboren. Hoogst uitzonderlijk kan je

dyslectisch worden ten gevolge van hersenbeschadiging, door een on-

geluk of een herseninfarct. Hoewel dyslexie wel te behandelen is, kan

het niet overgaan. Je kan er wel leren mee leven.
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w dysorthografie
Ook bij jongeren met dysorthografie is sprake van een taalstoornis.

Deze stoornis zorgt ervoor dat jongeren het foutloos schrijven niet

onder de knie kunnen krijgen. Jongeren met dysorthografie zijn alleen

grafisch gedesoriënteerd. Zij begrijpen wat ze lezen, weten wat ze wil-

len schrijven maar krijgen het niet goed op papier. Dit in tegenstelling

tot jongeren met dyslexie. Jongeren met dysorthografie begrijpen de

aangeboden stof, maar ergens tussen het visuele en auditieve proces

zitten stoornissen. De jongeren maken vaak telkens opnieuw dezelfde

fouten. Daarnaast is de slordigheid van het ingeleverde werk en de

agenda ook opvallend. We noemen jongeren dysorthografisch als er

sprake is van ernstige spellingsproblemen. Gaan de spellingsproble-

men echter samen met ernstige leesmoeilijkheden, dan spreekt men

toch van dyslexie. Betreft het zuiver de spelling en gaat het lezen goed,

dan spreekt men van dysorthografie.

w dyscalculie
Jongeren met dyscalculie blijven moeite hebben met de basisvaardig-

heden van het rekenen. De problemen komen niet alleen naar voren

bij eenvoudige sommen, maar bijvoorbeeld ook bij het tellen en de

getalkennis. Verder heeft de leerling moeite om te werken aan de hand

van een stappenplan en haalt men de volgorde van de te nemen stap-

pen regelmatig door elkaar. Het onder elkaar zetten van sommen levert

vaak problemen op, met name omdat de jongere moeite heeft met de

betekenis van de plaats van een cijfer in een groter getal. Het om-

draaien van getallen komt eveneens regelmatig voor.
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2 Ons disfunctiebeleid 
Don Bosco Hoboken heeft een lange ervaring van omgaan met leer-

lingen met disfuncties. Zopas werd een nieuw plan opgemaakt door

een werkgroep van leraren, omdat het vorige plan aan vernieuwing toe

was.  Bovendien is in de afgelopen tien jaar de context rond deze ma-

terie geëvolueerd. Ons beleid is uitgeschreven voor dyslexie, dysor-

thografie en dyscalculie. We staan erg kritisch tegenover allerlei

producten die verkocht worden om aan deze problematiek te verhel-

pen. De verkopers beloven beterschap, maar wetenschappelijk bewijs

is nooit geleverd. Zelfs vanuit de onderzoekswereld heeft men sterke

vragen bij al deze producten. 

We geloven eerder in leraren en directie die het probleem herkennen

en erkennen, die met begrip en met een overwogen pakket maatre-

gelen uw dochter of zoon helpen. We nemen iedere disfunctie ernstig

en willen in de mate van het mogelijke tegemoet komen aan de pro-

blematiek. 

We willen door onze aanpak echter vermijden dat de leerling zichzelf

compleet zou identificeren met zijn disfunctie en zou berusten in zijn

probleem. Om het met een slogan te zeggen. ‘Je hebt een disfunctie,

maar je bent geen disfunctie.’ Het is de bedoeling dat de leerling met

disfuncties inspanningen blijft leveren voor de remediëring, de tech-

nieken, de inzichten en hulpmaatregelen die hem worden geboden. 

3  Beperking en begaafdheid
Dyslexie is niet uitsluitend een beperking, het is bekend dat dyslecti-

sche mensen vaak ook bijzondere begaafdheden hebben die sterker

ontwikkeld zijn dan bij andere leerlingen. 

- Ze kunnen het vermogen van de hersenen benutten om waarne-

mingen te wijzigen en te creëren. Ze hebben dus erg veel fanta-

sie.
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- Ze zijn zich heel goed bewust van hun omgeving.

- Ze zijn nieuwsgieriger dan de meeste mensen.

- Ze denken voornamelijk in beelden, in plaats van woorden. 

- Ze zijn uitermate intuïtief en zeer sensitief.

- Hun denken en waarnemen is multidimensioneel (ze maken ge-

bruik van verschillende zintuigen).

- Ze kunnen gedachten als realiteit ervaren.

- Ze hebben een levendige verbeelding.

4 Attest
We verwachten dat de ouders de nodige attesten meebrengen die de

disfunctie van de leerling staven. We aanvaarden alleen attesten die

afgeleverd zijn door het CLB of door een multidisciplinair team. Het

CLB heeft de toestemming van de ouders nodig om zo’n attest recht-

streeks aan de school over te maken. We aanvaarden geen attesten

van logopedisten. In het verleden is gebleken dat ouders soms naar

een logopedist gaan die dan zelf het attest levert en tegelijk de thera-

pie voor zijn rekening neemt. Op die manier waren de belangen ver-

mengd van de therapeut en diegene die de diagnose stelde.
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Vaak worden leerlingen ingeschreven terwijl het attest (dyslexie, dys-

orthografie of dyscalculie) ontbreekt bij de inschrijving. Opdat de leer-

ling van alle faciliteiten voor disfuncties zou kunnen genieten, is het

noodzakelijk dat de ouders deze attesten in de loop van het eerste tri-

mester binnenbrengen. Indien uiteindelijk geen attest op tafel komt,

wordt de leerling van de disfunctielijst geschrapt. 

5 Wat verwachten we van ouders?
- Zorg dat de nodige attesten zoals hierboven beschreven snel op

school worden afgegeven. Een kopie volstaat. 

- Hou je verwachtingen tegenover de school realistisch. Ouders

stellen soms hoge verwachtingen omdat ze vanuit hun zorg en

bezorgdheid willen dat de disfunctie geen nadelige invloed zou

hebben op de schoolloopbaan van hun jongeren. Wij hebben
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goede ervaringen met onze STICORDI-maatregelen, maar toch

merken we dat ouders soms toch nog meer inspanningen vragen

dan hetgeen we zelf verantwoord vinden. Ouders hopen en ver-

wachten dat de school niet alleen begrip toont maar tegelijk

meestapt in een therapeutisch verhaal. De school is echter geen

therapeutische instelling, en zelfs al heeft de leraar alle begrip,

dan nog is hij geen therapeut.

- Aanvaard dat je zoon/dochter een probleem heeft. Laat je

zoon/dochter vooral ook voelen dat je in haar/hem gelooft. Toon

begrip voor het probleem en waardeer de inspanningen die je

zoon/dochter levert.

- Zoek hulp. Logopedisten zijn goed opgeleid om de impact van

dyslexie te helpen verminderen, maar ook leraren en de zorg-

coördinator op school kunnen veel doen om te helpen.

- Leg je zoon/dochter uit wat zijn ‘leerstoornis’ is. Probeer de dis-

functie en de gevolgen ervan eerlijk en open te bespreken met

de jongere.

- Benadruk het aandeel van de jongere zelf. Het is belangrijk dat

je zoon/dochter de link legt tussen zijn eigen inspanning en het

bekomen van het resultaat.

- Breng structuur aan in het dagelijkse leven. Maak duidelijke af-

spraken in overleg met je zoon/dochter en hou je daar ook aan

(bijvoorbeeld, in verband met huiswerk).

- Stel geen extreme eisen maar ontzie de jongere ook niet. Verwen

haar/hem niet.

- Het is de bedoeling dat de leerkracht de jongere met een leer-

stoornis alle leerstof op een goede wijze aanleert. Wat de ouder

moet weten, is dat leerkrachten en directie niet altijd voor een

kant-en-klare oplossing kunnen zorgen voor de leerling. Zij pro-

beren met alle middelen de leerling op een zo goed mogelijke

manier bij te staan. Daarom verwachten directie en leerkrachten

dat de ouders hier hun steentje bijdragen. Het is de bedoeling
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dat zij na iedere schooldag de huistaken mee overlopen en even-

tueel verbeteren. Het maken van een huistaak is niet altijd even

evident voor de leerling met dyslexie. Als de huistaak klaar is, is

het de bedoeling dat de ouders ook even meekijken of de op-

dracht goed is opgelost. 

- Blijf je zoon/dochter zien als een gewoon kind met al zijn talenten

en kwaliteiten. Je zoon/dochter is zoveel meer dan iemand met

een disfunctie. Hoe gewoner je de jongere behandelt, hoe ge-

woner hij/zij zich ook zal voelen.

6 STICORDI
Een effectief systeem om jongeren met een disfunctie op school te hel-

pen is het STICORDI-principe. De STICORDI-maatregelen die scholen

nemen zijn afhankelijk van het beleid van de school en verschillen dus

per school. Zo dadelijk sommen we de krachtlijnen van onze STI-

CORDI-maatregelen op.  STICORDI is het letterwoord dat staat voor

stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maat-

regelen. 

Stimuleren
Benadruk de sterke punten van de jongeren met dyslexie. Stimuleer

zijn of haar lees- en leergedrag door hem of haar tijd te geven en rustig

te laten werken. De leraar kan ook de werk- en studiehouding van de

leerling bijsturen.

Compenseren
De leraar staat hulpmiddelen toe zoals een laptop in de klas. Of je

zoon/dochter krijgt meer tijd dan de andere leerlingen om een test

af te leggen. Of de leraar deelt vroeger mee wanneer een test door-
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gaat. Op die manier maakt de leraar de kloof met de andere leerlin-

gen minder groot. Zo kan de leerling met dyslexie ook zelfstandiger

werken.

Remediëren 
De leraar werkt aan aspecten waar de leerling het minst sterk staat. Zo

probeert hij de achterstand tegenover de leeftijdsgenoten zo klein mo-

gelijk te houden.

Dispenseren 
Omdat jongeren met een disfunctie niet zo snel werken en studeren

als anderen, kan de klassenraad hen vrijstellen van enkele opdrachten

of testen. Een vervangende opdracht kan ook een oplossing zijn.

Onze school heeft een uitgewerkt pakket aan STICORDI-maatregelen

die gelden voor iedere leerkracht. We geven hier een greep uit die

maatregelen, want de lijst voor de leerkrachten is aanzienlijk langer.

w Stimulerende maatregelen:

- Onze leerkrachten hebben begrip voor de disfunctie en zullen de

omvang of het probleem niet wegrelativeren, of erger nog, in

vraag stellen. 

- Deze leerlingen mogen bovenaan hun overhoring of taken naast

hun naam de letter D plaatsen, die de leerkracht op de disfunctie

wijst. 

- Als school zorgen we voor een continuïteit en samenhang in be-

geleiding. Het beleid inzake disfuncties geldt voor de gehele

school.  

- We stimuleren in de klas en in de klassenraad een sfeer waarbij

er extra zorg en aandacht is voor leerlingen met disfuncties. 
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- Sommige leerlingen zijn gebaat bij een plaats vooraan in de klas.

In de meeste gevallen zijn het de ouders die dit aangeven of blijkt

dat ook uit informatie uit het dossier. Hier gaan we steeds op in. 

- De leerling krijgt extra aandacht bij het invullen van de agenda.

- Bij fout geschreven woorden in een proef waarin de woorden-

schat de aandacht krijgt, mogen ook bij dyslectische en dysor-

thografische leerlingen punten worden afgetrokken. De proef

moet echter uitgebalanceerd zijn zodat spellen alleen niet kan

leiden tot rampzalig puntenverlies. Voor spraakkunst worden de-

zelfde maatstaven gebruikt als voor andere leerlingen.

- Bij niet-talige vakken wordt een grotere tolerantie aan de dag ge-

legd voor spelling. Tenzij de vakleraar er op staat dat er bepaalde

termen absoluut juist moeten gespeld worden, zal de spelling

van dyslectische leerlingen milder beoordeeld worden.

- De leerling mag grotere taken (besprekingen, opstellen, verhan-

delingen) met de tekstverwerker maken. 

- De dyslectische en dysorthografische leerling moet duidelijk

weten bij welke onderdelen spelling al dan niet wordt beoordeeld. 

- Voor dyscalculie zal de leraar ook rekening houden met de tus-

senuitkomsten, bewerking, tussenstappen, juiste werkwijze.  Zelfs

al is de uiteindelijke oplossing fout, dan nog kan de leerling een

bepaalde score verdienen voor de opbouw van de redenering

w Compenserende maatregelen:

- Deze leerlingen krijgen meer tijd om hun proefwerken te maken. 

- De leerkracht kan beslissen om, wanneer nodig, deze leerlingen

meer tijd te geven bij toetsen. 

- Soms hebben leerlingen leren werken met compenserende soft-

ware (Sprint, Kurzweil). Het gaat om voorleesprogramma’s die

speciaal werden ontwikkeld om de ongemakken van dyslexie en
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dysorthografie te ondervangen. Leerlingen die met deze pro-

gramma’s hebben leren werken, kunnen deze software gebruiken.

Wanneer de problematiek erg hardnekkig is, kunnen de leerlin-

gen deze voorleesprogramma’s zelfs gebruiken tijdens de les

(laptop, headset) om lange leesteksten te laten voorlezen. Uiter-

aard moeten hierover haalbare organisatorische afspraken ge-

maakt worden. Aanleren hoe een leerling met deze software

moet werken, is niet de taak van de vakleraar. 

- In extreme gevallen van dyslexie en dysorthografie laten we de

notities van een klasgenoot kopiëren.

- De vakleraar bekijkt voor dyscalculie welke hulpmiddelen of ont-

houdfiches mogen gebruikt worden. We denken daarbij aan de

tafelkaart, machtenkaart, rekenhulp, blad met formules, rekenre-

gels, steekkaart voor eentermen en veeltermen, opzoekboekje

(PAV, 3e graad)…

- Hulpfiches voor dyscalculie bieden de leerlingen vooral meer ge-

ruststelling. Zo kunnen de leerlingen af en toe checken of ze wel

juist bezig zijn.

- Leerlingen met dyscalculie mogen een rekentoestel gebruiken

voor moeilijkere oefeningen en voor onderdelen waar rekenen

niet het hoofddoel is, bijvoorbeeld bij vergelijkingen , vraagstuk-

ken, algebra, oppervlakte berekenen…

- Voor onderdelen waar het hoofddoel wel rekenen is, mogen de

leerlingen onthoudfiches gebruiken, bijvoorbeeld bij machten,

bewerkingen, volgorde van bewerkingen…

w Remediërende maatregelen
- Testen en proefwerken worden nabesproken wanneer de leerling

het vraagt.

- De leerlingen ontvangen leerstofoverzichten.

- Complexe opdrachten worden bij voorkeur opgesplitst in deel-
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opdrachten.

- Nog meer dan bij andere leerlingen geven we leerlingen met dis-

functie voortdurend de kans om extra toelichting en uitleg te

komen vragen. 

w Dispenserende maatregelen
- Met dispenseren bedoelen we het vrijstellen van bepaalde acti-

viteiten, vakonderdelen of doelstellingen. Binnen de grenzen van

de regelgeving mag de klassenraad dispenseren tot op het ni-

veau van de leerplandoelstellingen. 

- Dispenserende maatregelen die genomen werden in de lagere

school moeten in een gemotiveerd verslag doorgegeven worden

bij de overgang naar het secundair onderwijs.

- Ook op de deliberatie wordt binnen de grenzen van het wette-

lijke rekening gehouden met de disfuncties van een leerling.

Wanneer een leerling met een disfunctie aan bod komt, wijst de

titularis de delibererende klassenraad op de specifieke proble-

matiek van de leerling. 

- Deze leerlingen voor dyslexie en dysorthografie komen niet aan

het bord voor spellingsoefeningen. 

- Niet alle dyslectici hebben dezelfde mate van dyslexie. Daarom

is het belangrijk dat de klassenraad in overleg beslist welke maat-

regelen genomen worden.
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7 Praktische tips voor leerlingen

- Maak lange taken op de computer.

- Zorg voor een rustige werkplek.

- Schrijf een D achter je naam op de overhoringen en taken als je

wil dat de leraar rekening houdt met je disfunctie.

- Zorg dat je overhoringbladen al op voorhand zijn ingevuld met

naam, klas...

- Wees assertief: vraag om zaken die je kunnen helpen.

- Accentueer je sterke punten en vergroot je zwakkere niet uit: dys-

lectische mensen zijn vaak verbaal zeer sterk.

- Geef aan dat je dyslectisch bent, vooral in je werkomgeving. Leg

uit wat dat inhoudt.

- Zet al wat je moet doen op steekkaarten. Zo verlies je het niet uit

het oog.

- Doe aan mindmappen. Gebruik een programma om spin-

schema’s te maken.

- Maak elke avond je boekentas. Zo kan je ’s morgens niets vergeten.

- Maak een studieplanning.

- Als je niet alle notities hebt, vraag dan aan een collega-leerling
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of je zijn/haar notities mag lenen. 

- Als je iets vanbuiten leert, doe dat dan zeer gericht. Laat je pas

overhoren als je alles schriftelijk hebt gestudeerd.

8 Samenwerking

Nog meer dan anders moet de communicatie tussen ouders en school

zo optimaal mogelijk zijn omdat er sommige maatregelen voor alle

leerlingen met disfuncties gelden en andere op maat van de proble-

matiek van de leerling. En hier moeten ouders, leerlingen en school

elkaar nog meer dan ooit vinden en aanvoelen. De aanpak van dys-

lexie, dysorthografie en dyscalculie vergen veel aandacht en overleg

tussen de ouders, de leerling en het schoolteam.

Bij het vastleggen van de maatregelen wordt er steeds gestreefd om

de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en compen-

serende maatregelen te gebruiken waar aangewezen. Een voorbeeld

hiervan is het gebruik van compenserende software. 
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Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen vakgebon-

den en vakoverschrijdende maatregelen. Na overleg met de leerling

en zijn ouders beslissen de leraren welke maatregelen geldig blijven.

Men dient zich er steeds van te vergewissen of een gekozen maatregel

het gestelde doel nog beoogt te bereiken. Dit kan ook betekenen dat

oorspronkelijke maatregelen geleidelijk aan afgebouwd kunnen wor-

den.

Dirk Schoofs 

adjunct-directeur

voor de werkgroep Disfuncties
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