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Voorwoord
Voor u ligt het profielwerkstuk welke wij hebben geschreven als afsluiting van ons
vijfjarige onderwijs op het Helen Parkhurst. Wij hebben beiden een fascinatie voor
leerstoornissen, en vinden het beiden interessant om hier onderzoek naar te gaan doen.
We zagen dit project als een kans om ons verder in dit onderwerp te verdiepen en
namen daarom deze kans met beide handen aan.
We waren vooral geïnteresseerd in hoe kinderen zich ontwikkelen met bepaalde
taalachterstanden en zo kwamen we op het onderwerp ‘dyslexie’ voor ons
profielwerkstuk.
Tijdens het maken van het profielwerkstuk zijn we tegen verschillende obstakels
aangelopen maar door deze obstakels hebben we meerdere manier onderzoeken
geleerd en deze kunnen toepassen in het dagelijks leven. We hebben in dit project veel
aan elkaar gehad en we hebben ook hulp en steun ontvangen van de mensen om ons
heen.
Allereerst willen we dan ook onze begeleider Ellen Steenvoorden bedanken voor haar
inzet en feedback, op ons profielwerkstuk.
Daarnaast willen wij ook Lisa Lam en Jeroen Baks bedanken voor hun feedback op
onze tussentijdse pitches.
Ook willen we Het Drieluik bedanken, de basisschool waar wij ons praktijkonderzoek
hebben mogen uitvoeren, en ook de kinderen die hebben meegedaan.
We willen ook nog twee mensen in het bijzonder bedanken; Frank de Wit voor het
helpen maken van het praktijkonderzoek en Madse Poulain voor zijn inzet tijdens het
filmen.
Tenslotte willen we onze ouders bedanken voor het helpen als we tegen moeilijkheden
thuis aan liepen.
Wij wensen u verder veel plezier met het lezen van ons profielwerkstuk over dyslexie.

Sam Lange & Kirsten de Wit
7 februari 2020
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Samenvatting
Dyslexie is een hardnekkig probleem van het aanleren en toepassen met betrekking tot
lezen en/of spellen op woordniveau. Er zijn verschillende soorten dyslexie maar om deze
verschillende soorten te begrijpen, moet je weten hoe een mens leest en wat er gebeurt
in de hersenen. Dit gebeurt via het zogeheten ‘duel process’ (het dubbel proces). Dit wil
zeggen dat ons brein gedachten op twee verschillende manieren vormt. Dat geldt in dit
geval ook voor hoe het brein informatie uit woorden opneemt: visueel* en fonologisch*.
De exacte oorzaak van dyslexie is nog niet helemaal bekend. Hetgeen wat wel duidelijk is
dat het zich afspeelt in de hersenen. Een dyslect denkt vooral met de linkerhersenhelft en
hij denkt in beelden, foto’s en filmpjes. Terwijl juist een niet-dyslect vooral denkt met de
rechterhersenhelft en juist in woorden en getallen denkt.

Het grote nadeel aan dyslexie is dat je moeite hebt met het lezen en spellen van
woorden. Het duurt daarom altijd net iets langer voordat het goede woord er staat of is
gelezen. Maar er zijn ook veel voordelen aan dyslexie wat mensen vaak vergeten. Een
groot voordeel is bijvoorbeeld dat ze heel creatief zijn en een goed probleemoplossend
vermogen hebben. Dyslecten zien soms oplossingen die voor mensen zonder dyslexie niet
logisch zijn of merken die oplossingen niet op.
Je kunt in verschillende stadia van dyslexie worden gediagnosticeerd. Je kan al heel
vroeg worden gediagnosticeerd omdat je motoriek heel slordig was of je kon niet netjes
werken. Het kan ook pas op latere leeftijd naar voren komen wanneer je gaat beginnen
met schrijven en lezen. In deze tijd worden de meeste kinderen gediagnosticeerd met
dyslexie en krijgen ze extra hulp vanuit en op school.
Wat zijn dan de hulpmiddelen die we kunnen aanbieden? Je hebt twee soorten
hulpmiddelen: compenserende hulpmiddelen en dispenserende hulpmiddelen.
Compenserende hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld flitskaarten of het RID. Compenserende
hulpmiddelen betekent dat het hulpmiddelen zijn die zorgen dat het voor een kind
makkelijker wordt om te lezen en te spellen en weet waarom dit moet. Het
tegenovergestelde is dispenserende hulpmiddelen, dit zijn hulpmiddelen die de resultaten
kunnen verbeteren maar niet de persoon. Deze helpen de kinderen om betere resultaten
te krijgen maar niet doordat ze weten wat ze anders moeten doen maar omdat het op
een andere manier wordt gegeven. Voorbeelden van dispenserende hulpmiddelen zijn
computers en Kurzweil.
Wat voor rol kan de school hierin spelen?
Scholen kunnen de kinderen met dyslexie vrijstellingen geven voor bepaalde dingen. Zo
kunnen ze de vrijstelling geven dat ze niet voor de klas hoeven voor te lezen. Wat de
school ook kan doen is voor elk dyslectisch kind een computer vrij te stellen zodat ze daar
hun toetsen op mogen maken. Toch is dit niet altijd genoeg hulp wat een kind nodig
heeft maar wat moeten we dan? Voor een optimale situatie zou er meer geld moeten
komen voor de scholen zodat er meer leerkrachten kunnen worden aangenomen.
Hierdoor kunnen de klassen worden gehalveerd en dan heeft docent meer tijd om elke
leerling de hulp te geven die ze nodig hebben.
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Onze hypothese luidt: Kinderen kunnen met onze zelfbedachte hulpmiddelen leuker en
sneller taal leren. We hebben een zelfbedacht onderzoek gedaan met negen kinderen
van basisschool ‘Het Drieluik’ in Almere, in de vorm van een racebaan. Hieruit is gebleken
dat kinderen aan meerdere soorten hulpmiddelen veel hebben als het gaat om dyslexie.
Kinderen gaan niet te werk op één manier maar op verschillende manieren. Alle
hulpmiddelen kunnen hun steentje bijdragen bij het helpen van dyslexie bij een kind.
Hieruit kunnen we concluderen dat onze hypothese goed is en dat het onderzoek is
gelukt. Wat ons wel is opgevallen is dat veel kinderen een lage eigenwaarde hebben
omdat ze denken dat ze dom zijn en dat ze later in de maatschappij het niet goed
genoeg kunne functioneren. Dit is wel een groot probleem en wij denken dat als we hier
de kinderen meer in steunen dat ze dan veel zelfverzekerder in het leven zouden staan
waarop de resultaten ook beter worden. Ze leren dan dat dyslexie geen handicap is
maar een gave.
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1. Inleiding
Als je het hebt over dyslexie dan spreek je over een aandoening die het moeilijk maakt
om met taal om te kunnen gaan. Mensen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie hebben
moeite met het lezen van woorden. Vaak worden woorden verkeerd gelezen of halen ze
woorden en letters door elkaar. Hierdoor is het lastig voor hen om een tekst goed te
kunnen begrijpen. Ze hebben niet alleen moeite met het lezen van woorden, maar ook
met het schrijven. Vaak weten ze niet hoe ze een woord moeten spellen, waardoor ze
heel veel spellingsfouten maken [1]. Echter is het goed kunnen spellen erg belangrijk voor
je latere carrière. Denk hierbij aan het schrijven van een sollicitatiebrief, verslag of scriptie.
Hierbij is het noodzakelijk dat je bijna foutloos kunt schrijven. Uit het onderzoek van CBS is
gebleken dat zes procent van de kinderen tussen de acht en twaalf jaar dyslexie heeft
[2]. Dit betekent dat gemiddeld in elke klas twee kinderen met dyslexie zitten. Om deze
kinderen zo min mogelijk te belemmeren in hun latere carrière worden er verschillende
onderzoeken gedaan. Dit bracht bij ons vragen op hoe deze kinderen ondersteunt
worden op de basisschool. Vandaar luidt onze hoofdvraag ‘Hoe kunnen we leerlingen
van 8 tot en met 12 jaar ondersteunen met dyslexie op school?’.
We hebben specifiek voor deze leeftijd gekozen omdat op deze leeftijd de kinderen
kneedbaar zijn en daardoor nog veel kunnen leren. Maar de grote vraag is hoe dan?
Het is leuk om te lezen in moeilijke scripties over hoe kinderen wel of niet geholpen zouden
kunnen worden, maar hoe voelen kinderen zich erover en wat werkt nou echt en wat
niet. Dit is een zeer relevant onderwerp, omdat onderwijs zeker in de tijd waar we nu
inleven zich enorm evolueert. Dyslexie hulpmiddelen zullen zich dus ook moeten aan
passen aan de digitalisering. We willen in ons onderzoek onze eigen interactieve methode
maken en testen om te zien of dit voor kinderen werkt. Los van die methode willen we ook
de oude methodes onderzoeken en zien of deze wel of niet werken.
We hebben onze onderzoeksvragen opgebouwd uit het 6W-model zodat er een
duidelijke structuur in zit.
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2. Hypothese
Met dit verslag hopen we mensen te leren begrijpen wat dyslexie inhoudt voor mensen
om je heen en wat we daar tegenwoordig aan kunnen doen om het voor hen
makkelijker te maken.
Maar ons echte onderzoek gaat uit naar de kinderen en wat er beter kan zodat
kinderen makkelijker omgaan met dyslexie en er mogelijk minder last van hebben.
Wij vinden ons idee zo goed dat wij een positieve uitkomst verwachten.
Onze hypothese luidt dan ook:
‘Kinderen kunnen met onze zelfbedachte hulpmiddelen leuker en sneller taal leren.’
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3. Vooronderzoek
We hadden drie onderwerpen in gedachten: dyslexie, dialecten & straattaal. Om
erachter te komen welk onderwerp ons het meest interessant lijkt, hebben we een klein
literatuuronderzoek gedaan.

3.1 Dialecten
Dialecten zijn variaties in taal die niet als officiële taal mee tellen maar wel anders
klinken.
In Nederland alleen al hebben we tussen de 267 of 613 verschillende dialecten. De
meeste van dialecten liggen in een bepaalde regio in Nederland.
Elk van deze dialecten is uniek en sommige zijn zelfs voor sommige andere mensen
onverstaanbaar. Denk aan het Volendam dialect; de mensen zijn voor buitenstaanders
niet te verstaan. Je hoort dit dialect ook nergens anders dan in Volendam. Maar
ondanks het dialect regio gebonden zijn kan het zich wel verspreiden. Denk aan
Volendam

Figuur 3.1 je werkwoorden op een rijtje zetten in de Nederlandse dialecten[28]

3.2 Straattaal
Straattaal wordt gezien als de taal van de jeugd, en wordt vaak op straat gesproken.
Het is te vergelijken met dialecten, deze twee lopen vaak hand in hand.
Straattaal is wel meestal Nederlands maar dan met invloeden van andere talen of
eigen verzonnen woorden van een mix van talen.
Straattaal is net als de dialecten meestal gebonden aan een bepaalde locatie. De
woorden die wij gebruiken op straat:

Figuur 3.2 Eh tatta! [29]

3.3 Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het
aanleren van lezen en/of spellen op woordniveau. Het is een stoornis in het technisch
lezen, niet in het begrijpend lezen. De leesproblemen van de kinderen met dyslexie vallen
het meest op als ze hardop voor moeten lezen.
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4. Wat is dyslexie?
Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en toepassen van het lezen
en/of spellen op woordniveau. Als je dyslexie hebt, heb je een probleem met het
automatiseren van taal. Dyslecten hebben meer moeite met het vloeiend en
nauwkeurig lezen en spellen van taal en het vlot verwoorden van hun gedachten in
spraak of op schrift. De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet
goed functioneren, lexis = taal of woorden. Dyslexie betekent dus letterlijk: het niet
goed kunnen functioneren wat betreft woorden en taal. [3]

4.1 Visueel en fonologische dyslexie
Er zijn verschillende soorten dyslexie maar om deze verschillende soorten te begrijpen,
moet je begrijpen hoe een mens leest. Dit gebeurt via het zogeheten ‘duel process’
(het dubbel proces). Dit wil zeggen dat ons brein gedachten op twee verschillende
manieren vormt. Dat geldt in dit geval ook voor hoe het brein informatie uit woorden
opneemt: visueel en fonologisch. [6]
De eerstgenoemde, visuele lus omvat het lezen van woorden als een geheel. We
gebruiken hierbij ons dieper gelegen, niet-declaratieve* geheugen om de woorden
te herkennen uit een tekst. Dit is enkele mogelijk bij woorden waar we bekend mee
zijn. De fonologische lus focust om fonemen* (hoorbare klanken) en grafemen*
(geschreven klanken) en hoe deze worden vervormd. Dat betekent dat de woorden
telkens individueel worden beschouwd. Dit komt juist goed uit bij de onbekende
woorden. Als dus al één van deze lussen wordt aangepast, zal dit resultaat geven in
een specifiek type dyslexie.
Hieronder behandelen we een aantal vormen van dyslexie die het meeste
voorkomen: oppervlaktedyslexie, fonologische dyslexie en diepe dyslexie. [6]
Als eerste behandelen we oppervlaktedyslexie, een vorm van visuele dyslexie.
Mensen met oppervlaktedyslexie beleven een selectieve stoornis van hun vermogen
om onregelmatige woorden te lezen. Dit zijn woorden waarbij 2 woorden met klanken
die op dezelfde manier worden geschreven, niet hetzelfde worden uitgesproken. [6]
Dit type dyslexie komt niet in alle landen voor omdat niet alle landen bijvoorbeeld
onregelmatige werkwoorden kennen. Zo kunnen mensen in Spanje dit type dyslexie
niet hebben want daar kennen ze deze onregelmatige werkwoorden niet. In
Nederland kennen we deze woorden wel. Oppervlaktedyslexie laat een beperking
van de visuele lus zien, ofwel van het niet-declaratieve geheugen. Mensen met dit
type dyslexie hebben tevens geen moeite met het lezen van verzonnen woorden.
Nog een belangrijker onderdeel van oppervlaktedyslexie is dat de semantiek niet is
aangetast. Dit wil zeggen dat als iemand niet goed in staat is om een woord goed te
lezen, hij of zij wel begrijpt wat er staat. De schade van het daadwerkelijke
leesvermogen is daarom beperkt. [6]
Het volgende dyslexie type welke we hier behandelen is fonologische dyslexie.
Mensen die fonologische dyslexie hebben, lijden aan een selectieve stoornis van hun
vermogen om lange, onbekende of zeldzame woorden te kunnen lezen. Zij zijn echter
wel in staat om bekende woorden goed te kunnen lezen. Dit type dyslexie wordt
verbonden met slechte hersengebieden die de verwerking van de klanken van de
taal verzorgen. [6]
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Tot slot behandelen we diepe dyslexie. Dit type kent overeenkomsten met
fonologische dyslexie maar gaat een stap verder. Diepe dyslexie heeft ten opzichte
van fonologische dyslexie een typisch kenmerk dat zich onderscheidt: semantische
paralexie*.
Semantische paralexie treedt op wanneer de patiënt in plaats van een woord te
lezen, een ander woord produceert. De betekenis van dit nieuwe woord is echter wel
gerelateerd aan dat van het oorspronkelijke woord. Een voorbeeld: in plaatst van het
woord ‘dochter’ zal de patiënt misschien het woord ‘zus’ lezen. Iemand met diepe
dyslexie heeft vooral moeite met functiewoorden zoals lidwoorden en aanwijzende
voornaamwoorden. [6]

4.2 Oorzaken van dyslexie?
De exacte oorzaak van dyslexie is niet helemaal bekend maar het is wel duidelijk dat
het zich afspeelt in de hersenen. In de linkerhersenhelft gebeurt het denken in cijfers en
letters terwijl in de rechterhersenhelft wordt gedacht in combinaties en oplossingen. Bij
iemand die dyslexie heeft is het gebied in de linkerhersenhelft waar klanken aan
schrifttekens worden gekoppeld, te zwak aangelegd. De klankcodes worden daardoor
onvolledig of fout in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen
opgeslagen. Het gevolg hiervan is dat deze ook minder goed uit het geheugen zijn op
te halen. Ook loopt dyslexie als een rode lijn door families en is dyslexie erfelijk. Als
allebei jouw ouders dyslexie hebben dan heb jij 80% kans dat jij het ook hebt. [7]

Dyslexie is dus het directe gevolg van een dominantie van de rechterhersenhelft in
het denken in combinaties met een natuurlijke, aangeboren zwakte van het
verwerken van talige codes als eigenschap van de linkerhersenhelft. Door dat verschil
maakt het de samenwerking tussen de twee hersenhelften moeilijker. Hetzelfde geldt
voor mensen die een sterke voorkeur hebben voor de linkerhersenhelft. Dit zijn
bijvoorbeeld mensen, die hun intellectuele kennis niet kunnen overbrengen, die
sociaal erg onhandig zijn en zich niet kunnen inleven in de sociaal-maatschappelijke
gevolgen van hun kennis.

Figuur 4.1 Hersengebieden die betrokken zijn bij lezen [7]
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5. Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van dyslexie?
Veel mensen denken dat dyslexie alleen maar nadelen heeft maar dat is niet zo.
Dyslexie heeft heel veel kanten waarin iemand met dyslexie juist sterker is. Zoals wij in het
vorige hoofdstuk hebben verteld, is dat een dyslect een dominante rechterhersenhelft
heeft en een zwakkere linkerhersenhelft. Maar wat gebeurt er precies in de linker- en
rechterhersenhelft?
De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor onder andere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De taal
Het logisch redeneren
Gericht zijn op detail
Het omgaan met cijfers
Het analyseren van situaties
Iets stap voor stap aanpakken
Precies en geordend zijn
[8]

Figuur 5.1 De linkerhersenhelft [10]

De rechterhersenhelft is onder andere verantwoordelijk voor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onze verbeelding, het denken in beelden etc.
Onze creativiteit
Het kunnen improviseren
Het leggen van verbanden
Ruimtelijk inzicht
Meerdere dingen tegelijkertijd doen
Het snel kunnen scannen en verwerken van
informatie

Figuur 5.2 De rechterhersenhelft [10]

[8]
Nu bekend is wat er in welke hersenhelft gebeurt, kunnen we bespreken wat de
voordelige en nadelige effecten zijn van dyslexie en waaruit dat blijkt. Laten we beginnen
met de nadelige effecten.
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5.1 Nadelige effecten
•

•

•

•

•

•
•

Slechte concentratie*
Mensen met dyslexie hebben vaak moeite om zich te concentreren. Alles duurt
langer bij een dyslect waardoor hij dus ook veel langer doet over zijn huiswerk.
Hierdoor verliest hij eerder zijn concentratie omdat het te moeilijk is en daardoor te
lang duurt. Zij hebben extra aandacht nodig maar soms is het gewoon te veel voor
de kinderen waardoor ze zich niet meer kunnen concentreren.
Moeite met woordvinding
Dyslecten hebben vaak meer tijd nodig om op woorden te komen in een gesprek.
Het duurt allemaal net iets langer in verhouding tot bijvoorbeeld klasgenoten.
Mogelijke faalangst
Dit geldt vooral voor kinderen in groep zeven en acht van de basisschool en op de
middelbare school. Faalangst komt zeker niet alleen voor bij leerlingen die dyslexie
hebben, kinderen die niet dyslect zijn kunnen ook moeite hebben met presenteren
of veel stress hebben voor een toets. De kans bij een dyslect is wel groter omdat
deze meer moeite heeft om woorden te spellen en in zich op te nemen. Door al
deze factoren kan de dyslect erg onzeker worden waardoor hij angst krijgt om te
falen.
Langzaam lezen
Als dyslect heb je moeite met lezen, je komt moeilijk op woorden en het duurt even
voordat je de woorden in je hebt opgenomen zodat je weet wat er staat. Al deze
dingen koste veel tijd waardoor iemand kostbare tijd verliest met lezen in
bijvoorbeeld een toets. Gelukkig is hier nu wel al een oplossing voor gevonden door
extra tijd te geven maar het is nog steeds wel een groot nadeel van dyslexie.
Moeite met spellen van woorden
Een dyslect heeft moeite met klanken die op elkaar lijken. Of met woorden die net
anders worden geschreven zoals het woord ‘dorp’ en dan schrijft hij het als ‘drop’.
Grammatica
Zinsopbouw

Figuur 5.3 Duimpje omlaag [15]
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5.2 Positieve effecten [5]
Veel mensen denken dat er bijna alleen maar negatieve effecten heeft en dat het
zelfs een ‘vloek’ is. Dit is echter niet zo. Wij vinden het erg belangrijk te benadrukken
dat er ook veel positieve kenmerken zijn aan dyslexie.
Creativiteit
•
Creativiteit is het samenvoegen van bestaande ideeën. Als dyslect zie je andere
verbanden tussen dingen dan een niet dyslect.
Goed ruimtelijk kunnen nadenken
•
Dyslecten hebben een andere manier van nadenken dan een niet dyslect. Het
gevolg daarvan is dat ze een goed ruimtelijk inzicht hebben, goed kaart kunnen
lezen en in tegenstelling tot woord of symbool geheugen een goed ruimtelijk
geheugen hebben.
Probleemoplossend vermogen
•
Oplossingen bedenken voor een probleem is voor een dyslect niet zo moeilijk.
Dyslecten kunnen gerelateerde stukken informatie die helemaal niets met elkaar te
maken hebben samenvoegen om op een resultaat te komen waar anderen niet
zomaar op komen.
Goed visueel/ beeldgeheugen
•
Het onthouden van informatie gebeurt bij een dyslect voornamelijk in beelden en
plaatjes. Een voorbeeld hiervan is als ze hun sleutel kwijtraken, lopen ze de hele
dag opnieuw door in hun hoofd waardoor ze op het punt komen dat ze weten
waar de sleutels ligt.
Goed zicht op het geheel
•
Dyslecten krijgen informatie anders binnen omdat het brein informatie op een
andere manier filtert. Hoewel dit lezen lastiger maakt kan het ook tot gevolg
hebben dat je als dyslect een breed overzicht aan informatie kan verwerken totdat
het in een logische wijze wordt opgesteld in jouw brein.

figuur 5.4 Dyslectisch denken [12]
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6. Hoe worden kinderen gediagnosticeerd?
6.1 De kenmerken van dyslexie
Het is van groot belang bij dyslexie om het vroeg te signaleren. Hoe eerder een kind
aangepast onderwijs krijgt, hoe eerder er een goede basis wordt gelegd met het lezen.
Dit kan de achterstand verkleinen met de andere kinderen uit de klas, zodat het kind
beter in de klas kan meekomen.
Hieronder volgen de kenmerken van dyslexie, onderverdeeld in drie soorten
leeftijdsgroepen onder de twaalf jaar. Elk van deze soort gaan we hieronder
bespreken.
De drie soorten leeftijdsgroepen die we onderscheiden zijn:
1. Voor de basisschooltijd.
2. In de kleutertijd.
3. Vanaf groep drie.
Een kind hoeft niet last te hebben van alle kenmerken om dyslexie te hebben.

6.2 Kenmerken voor de basisschooltijd [8]
• Het kind kruipt en loopt pas op late leeftijd.
• Het kind begint laat met praten en de spraakontwikkeling gaat langzamer dan bij
andere kinderen met dezelfde leeftijd.
Het
kind praat traag en heeft problemen met bepaalde woorden om uit te spreken.
•
• De motorische ontwikkeling* van het kind blijft achter in vergelijking met andere
kinderen met dezelfde leeftijd. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met het
goed vastpakken van bestek of een pen goed vasthouden.

6.3 Kenmerken in de kleutertijd [8]
• Het kind schrijft vaak de letters in spiegelbeeld bijvoorbeeld een omgedraaide S of
een N met een verkeerde diagonale* balk.
Het
kind werkt niet zo precies wanneer hij/zij aan het knutselen, knippen of plakken
•
is.
• Het kind heeft veel moeite met het schrijven van de eigen naam.
• Moeite met het leren van basiskennis, zoals de kleuren, getallen en de dagen.

Figuur 6.1 Schrijven in spiegelbeeld [13]
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6.4 Kenmerken vanaf groep drie [8]
Vanaf groep drie vallen de kenmerken veel beter op bij de kinderen. Hierin komen
vooral de moeilijkheden met lezen, schrijven en spellen naar voren.
6.4.1 Problemen met lezen
• Achterblijven bij klasgenoten. Andere kinderen zijn al veel verder met lezen en zijn al
bij hogere AVI’s met lezen (leesniveaus).
• Weinig concentratie bij het lezen. Een groot probleem is dat kinderen met dyslexie
snel worden afgeleid als het gaat om lezen. Het gaat allemaal niet zo snel en
worden de kinderen dan ook erg moe na het lezen omdat het ze veel energie
kost.
• Letters bewegen/dansen. Kinderen zien de letters bewegen en kunnen daardoor
soms de woorden erg slecht zien en niet in de goede volgorde. Zo zien kinderen
vaak woorden voor andere woorden aan. Een voorbeeld hiervan is het woord
‘dorp’ dat de kinderen als ‘drop’ zien. Een nadeel daarvan is dat het voorlezen
vaak stotterend gaat bij het kind. Doordat de letters dansen hebben veel kinderen
last van hoofdpijn en soms ook van oogklachten. Vaak kan de opticien niet echt
bevestigen dat de kinderen een bril nodig hebben maar dan krijgen de kinderen
meestal een ‘hoofdpijnbrilletje’ met een kleine sterkte waardoor de hoofdpijn
minder wordt.
Na
het voorlezen geen idéé hebben van wat ze net hebben gelezen. Dat is ook de
•
reden dat de kinderen een stuk tekst vaker moeten lezen om pas door te hebben
wat er nu precies staat en wat ermee wordt bedoeld.
• Moeite met het leren kijken op een analoge klok en de tafels. Dit zijn dingen die
andere kinderen veel makkelijker kunnen leren terwijl een dyslect veel meer tijd en
energie erin moet steken.
• Erg onzeker over prestaties. Kinderen met dyslexie hebben vaak een laag zelfbeeld.
Dit komt vaak voor omdat de kinderen achterlopen in vergelijking tot hun
klasgenoten wat ze op deze leeftijd gaan merken. Kinderen denken hierdoor dat
ze dom zijn omdat de rest het wel kan en zij niet.
6.4.2 Problemen met schrijven
• Slecht leesbaar handschrift. Dyslectische kinderen hebben veel last met schrijven
ook omdat ze moeite hebben met het omgaan met pennen.
• Slechte beheersing van het alfabet. Ze hebben moeite met het onthouden van de
letters. Kinderen met dyslexie kunnen niet gemakkelijk en snel het alfabet
opnoemen. Het duurt allemaal iets langer omdat ze de volgorde van het alfabet
moeilijk kunnen onthouden.
• Blijven schrijven in spiegelschrift. Het schrijven in spiegelschrift komt erg vaak voor bij
kinderen met dyslexie.
• Het omdraaien van klanken: b en d, q en p, 6 en 9 enzovoort. Dit heeft ook te
maken met het schrijven in spiegelschrift.
• Ondanks eindeloze oefeningen toch een slecht cijfer voor de dictees.
Nu hebben we de kenmerken van dyslexie voor kinderen behandeld, maar hoe wordt
bij kinderen nu echt de diagnose* vastgesteld?
Er is geen eenvoudige test die kinderen nemen waarmee dyslexie kan worden
vastgesteld. Dyslexie is moeilijk om te worden vastgesteld omdat dyslexie niet altijd
goed is te onderscheiden van andere taalproblemen. Maar hoe wordt het dan
onderzocht?
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6.5 Het onderzoek
De diagnose wordt vastgesteld door een dyslexie deskundige op basis van het
Protocol*
Dyslexie Diagnose & Behandeling. Dyslexie wordt vastgesteld door middel van een
diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer twee tot drie dagdelen en
bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen zijn:
1. Het bestuderen van de verwijzing vanuit het onderwijs.
Bij de verwijzing uit het onderwijs rapporteert de school over de lees- en
spellingsproblemen. Ze vertellen wat eraan is gedaan en wat daarvan de
resultaten waren en ook waarom men denkt dat het kind dyslexie heeft.
2. Het verzamelen van reeds beschikbare diagnostische informatie.
Hierin verzamelen ze de informatie uit de rapportage* van de school en stellen die
zo op dat ze er straks met de ouders goed over kunnen praten en hun goed
kunnen worden ingelicht.
3. Intakegesprek met het kind en de ouders.
In het gesprek wordt de rapportage ook besproken samen met de ouders. Hier
wordt ook besproken welke rol de ouders hierin kunnen spelen om het
leesprobleem te verminderen.
4. Het diagnostische onderzoek van het kind.
Hierin worden betrouwbare testen afgenomen. Eerst wordt het niveau van lezen en
spellen bepaald. Daarna volgt het onderzoek om de dyslexie-indicatoren* te
vinden. Er wordt dan getest op nauwkeurigheid en de snelheid het herkennen van
de woorden. Verder wordt er dan nog gekeken naar de vaardigheden waarop
kinderen met andere soorten leesproblemen uitvallen, maar kinderen met dyslexie
niet. Het laatste wat wordt getest is of er aanverwante problemen zijn die vaak
samenhangen met dyslexie bijvoorbeeld ADHD.
5. Evaluatie, rapportage en informeren van de betrokken partijen.
Tenslotte worden de gegevens geanalyseerd en volgt de conclusie van de
deskundige.
Als uit het onderzoek blijkt dat het kind dyslexie heeft, krijgt het kind een
dyslexieverklaring.
De conclusie kan in drie verschillende richtingen gaan:
o Leesproblemen die met extra begeleiding van de school voldoende kunnen
worden aangepast. Bij deze richting wordt er terugverwezen naar de school.
o Ernstige dyslexie waarvoor gespecialiseerde* behandeling nodig is. Hiermee wordt
het kind bijvoorbeeld naar het RID doorgestuurd.
o Complexe* problematiek* waarvan dyslexie een onderdeel uitmaakt. Hierbij kan
het zo zijn dat er iets fout zit in de hersenen. Bij deze richting wordt het kind
verwezen naar andere sectoren in de gezondheidszorg. [7]

Figuur 6.2 Het onderzoek [14]
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7. Wat zijn hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie?
Er zijn tegenwoordig steeds meer onderzoeken gericht op het helpen en verhelpen
van dyslexie en de onderzoekers komen met de meest ingenieuze* ideeën. Het is
natuurlijk goed dat er veel onderzoek naar wordt gedaan om deze kinderen en
eventueel volwassen te helpen met dit grote probleem in hun dagelijkse leven.
Maar wat voor hulpmiddelen zijn er nou allemaal? En werken ze?
Dat zijn de twee vragen die ouders vaak als eerste stellen zodra ze een traject
ingaan. Op de eerste vraag kunnen we een feitelijk en duidelijk antwoord geven; er
zijn twee hulpmiddelen.

7.1 Compenserende* hulpmiddelen [18]
Compenserende hulpmiddelen zijn middelen die voor een aanpassing zorgen zodat
het makkelijk wordt om te lezen en te spellen.

7.1.1 Leesbril [23]
Een leesbril met kleurenfilters geeft kinderen rust te geven met lezen en werken
waardoor ze zich beter kunnen concentreren en uiteindelijk ook beter gaan lezen
Uit onderzoek bij ouders van kinderen met zo’n bril blijkt dat de kinderen meer
opfleuren en dat ze met plezier naar school gaan wat natuurlijk het belangrijkste is
maar los van het plezier zeggen ouders ook dat de kinderen betere resultaten halen

Figuur 8.1 dyslexiebril [30]

7.1.2 RID [24]
RID is een ander oplossing, RID is een grote organisatie die zo wel dyslecten als
mensen met dyscalculie helpen met hun problemen te verhelpen zo ver dat kan. [16]
Deze organisatie is resultaatgericht maar iedereen heeft zijn eigen maatlat en tempo.
Als kind werk je één op één met een juf of meester die gespecialiseerd zijn in het
helpen van deze kinderen. Zijn gaan elke week nieuwe facetten behandelen en dit
wordt bij ieder kind anders behandelen. Het ene kind heeft aandacht nodig en de
andere leert juist van zelf uitzoeken.
De organisatie verwacht wel dat ouders iedere avond met het kind het huiswerk
maakt zodat de vooruitgang optimaal is voor het kind.

7.1.3 Computerspellen [25]
Er zijn ook veel computerspellen voor kinderen met dyslexie. Denk aan Squla; deze
instantie* heeft een speciaal onlineprogramma gemaakt voor kinderen met dyslexie
zodat zij kunnen oefenen.
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7.1.4 Flitsten [26]
Een van de meest effectieve manieren om het brein te stimuleren is flitsen met
kaarten.
Op elke kaart staat een klank en de persoon moet ze zo snel mogelijk oplezen.
Door dit te doen wordt de letterherkenning beter en kunnen de kinderen eerder
verbanden leggen tussen de letters van de flitskaarten en de woorden die ze zien.
Er zijn nog veel meer verschillende vormen om kinderen te helpen maar dit zijn de vier
grootste.

7.2 Dispenserende* hulpmiddelen [18]
Dispenserende hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die de resultaten kunnen verbeteren
maar niet de persoon. Het houdt in dat we dingen gaan vervangen voor kinderen in
plaats van ze het goed leren.

7.2.1 Computers
Het werken op een computer kan voor een dyslect natuurlijk heel handig zijn vanwege
de autocorrectie. Voor op de korte termijn kan dit handig zijn maar voor langer termijn
kan dit grote problemen veroorzaken.

7.2.2 Kurzweil [27]
Kinderen krijgen bij dit systeem alle opdrachten en vragen voorgelezen en hoeven
het eigenlijk alleen nog maar in te vullen. Dit is handig omdat dyslecten vaak over
dingen heen lezen en dus op een verkeerde vraag een antwoord geven.

7.2.3 Verval
Omdat mensen met dyslexie vaak snel een achterstand hebben met Nederlands op
de basisscholen kiezen sommige scholen om moeilijke stof maar gewoon voor ze te
schrappen waardoor ze het uiteindelijk in de les makkelijker krijgen.
Het laten vallen van Nederlands kan grote gevolgen hebben omdat er niet genoeg is
geoefend.
Waar dispenserende hulpmiddelen eigenlijk op neer komen is dat ze alles maar het
probleem opschuiven naar een latere tijd dat de kinderen ouder zijn en nog meer
moeite gaan hebben met het opnemen van de stof.
Wij gaan hier dan ook geen verder onderzoek naar doen omdat we dit geen goede
manier vinden om kinderen te helpen.
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8. Hoe gaan basisscholen om met kinderen met dyslexie?
Elke basisschool mag zijn eigen dyslexieprotocol opstellen, dit maakt het heel moeilijk
om te zeggen hoe scholen om gaan met kinderen met dyslexie.
Want waar een ene school een heel duidelijk protocol heeft met veel experts voor
handen, heeft de andere school niet eens een paar regels opgesteld. Gelukkig is er
inmiddels wel een aantal algemenen voorwaarden waar iedere school zich aan
moet houden of opstellen in hun protocol.

8.1 Aanpassingen
Een regel is het aanpassen van dictees zodat het kind voor zijn gevoel goed mee kan
doen in de klas. Een andere regeling kan ook zijn dat de normering* wordt aangepast
voor het kind. Waar normaal misschien 60% behaald moet worden moet er nu voor
het kind maar 50% behaald.

8.2 ICT
Ieder kind met dyslexie heeft op school recht om zijn/haar toetsen op een computer te
maken.

8.3 Docenten
Er zijn veel scholen die net dat stapje extra zetten voor het kind. Naast de school zelf
houden ook de PABO (lerarenopleiding) zich met de ontwikkeling op lesgebied bezig.
Zo hebben ze nu extra vakken op de docentenopleiding waar geleerd wordt hoe
met deze problematiek om te gaan en op welke signalen de leerkrachten alert
moeten zijn.
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9. Hoe zouden we kinderen met dyslexie hedendaags nog
kunnen helpen?
Kinderen krijgen al veel hulpmiddelen vanuit het huidige onderwijs, zoals in hoofdstuk
zeven & acht beschreven is.
Maar wat kan er nu nog beter aan het huidige beleid om deze kinderen te helpen en
begeleiden.
Deze vraag ligt bij de kinderen en docenten. Volgens het huidige protocol is dit de
optimale manier om kinderen te helpen en begeleiden. Maar vinden de docenten en
kinderen dit ook?

9.1 Docenten [19]
We hebben op Het Drieluik docenten gevraagd wat zij vinden van de hulpmiddelen die
ze de kinderen bieden. Iedere docenten gaf aan dat het ‘veel’ was. Ze gaven aan dat
het lastig kan zijn met 30 kinderen in de klas om extra aandacht te geven aan kinderen
met dyslexie.
Een voortel is om minder kinderen per klas te hebben zodat de docenten meer tijd
hebben om ieder kind de aandacht te geven die ze nodig hebben. Dit geldt niet alleen
voor kinderen met dyslexie maar in het algemeen zijn de klassen te groot.
Verder zouden docenten het fijn vinden om individueel meer begeleidt te worden over
hoe ze het beste kinderen met dyslexie kunnen helpen.

9.2 Kinderen
De kinderen gaven aan dat als ze soms hulp nodig hebben ze deze niet kunnen krijgen
of niet meteen, omdat de docente te druk was met de andere kinderen.
Ze zouden meer één op één willen werken met de docent of in kleine groepjes omdat
soms de normale uitleg te snel is. Ook gaven de kinderen aan dat ze het leuk vinden
om interactieve dingen te doen omdat ze daar voor hun gevoel meer van leren dan
van normaal lezen.

9.3 Beste oplossing
Zowel docenten als kinderen hebben last van het tijdgebrek. Er is te weinig tijd voor de
docenten om de leerlingen goed te begeleiden. Beide partijen hebben hier last van zo
wel op de lange als korte termijn. Voor een optimale situatie zou er meer geld moeten
komen voor de scholen zodat er meer leerkrachten aangenomen kunnen worden, de
klassen gehalveerd kunnen worden en de docent meer tijd heeft om iedere leerling de
hulp te geven die ze nodig hebben.
Maar los van meer geld voor de scholen moet er ook meer geld komen om docenten
op te leiden.
Alternatieve manieren van leren zijn niet voor alle dyslecten lucratief maar wel voor de
meeste dit is de reden dat we deze manier ook hebben gekozen voor ons onderzoek.
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10. Onderzoek opstelling
10.1 Idee achter het onderzoek
Na ons literatuuronderzoek hebben we veel informatie verkregen over wat een dyslect
zou kunnen helpen en hoe het allemaal werkt. We zijn erachter gekomen dat dyslecten
beter zijn in het audiovisueel leren van stof. Audio en beelden gaan naar een ander
gedeelte in de hersenen waardoor ze het beter kunnen onthouden. Het was voor ons
belangrijk om mee te nemen in ons onderzoek want we willen een beter middel
creëren voor de kinderen. Het sneller en beter onthouden van informatie klinkt daarin
wel heel gunstig.
Zoals we eerder hebben gelezen, is de letterherkenning superbelangrijk voor een kind
omdat ze vanuit daar woorden gaan vormen. Hoe kunnen we deze twee nou
samenvoegen en het toch amuserend houden?

Daar waren we na wat brainstormen al snel achter: We wilden iets met een race doen
omdat kinderen van racen houden. Het spel dat we hebben gecreëerd is gebaseerd
op de formule 1 race. Er zijn twee racekarretjes gemaakt van lego en vervolgens met
behulp van een Arduino het spel ontwikkeld.
De auto’s racen natuurlijk niet zomaar, ze gaan alleen rijden als je een antwoord goed
hebt.
We moesten dus nog een letterberekening doen die voor de kinderen makkelijk te zien
was tussen de zinnen. We kwamen al snel op de D/T. Dit is makkelijk te herkennen voor
de kinderen en is sterk gebaseerd op dyslexie omdat de klanken erg op elkaar lijken.

10.2 Wat is de bedoeling?
De bedoeling is dat we het onderzoek twee keer laten uitvoeren door de kinderen.
We hopen na de tweede keer te zien dat de focus omhooggaat en de fouten
verminderen. Wanneer de focus toeneemt, betekent dit dat de kinderen meer leren. Als
het aantal fouten naar beneden gaat kunnen we zien dat de kinderen er iets van
hebben geleerd en dat ze daadwerkelijk hebben opgelet.

10.3 Werking
Je racet één tegen één. Je begint allebei bovenaan bij het eerste poortje. Je hebt
allebei twee knoppen voor je: één rode en één groene. Je ziet een zin op het
beeldscherm staan en vervolgens moet jij zeggen of de zin juist of onjuist is geschreven.
Is het juist klik je op de groene knop en is het onjuist klik je op de rode knop. Als iemand
drie vragen goed heeft beantwoord, gaat het eerste poortje open en kan hij/zij naar
de volgende ronde. In totaal zijn er drie poortjes dus je moet negen antwoorden goed
hebben om te winnen.
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10.4 Waar
We gaan de onderzoeken uitvoeren op basisschool Het Drieluik in de groepen 6 en 7. We
hopen in totaal tussen de 5 en 10 kinderen te onderzoeken om een beeld te krijgen. We
willen ook niet alle kinderen uit dezelfde klas omdat het dan misschien kan liggen aan de
vaardigheden van de docenten. Mochten we nog tijd hebben tijdens ons onderzoek dan
zouden we eventueel ook nog een paar niet-dyslectische kinderen willen testen om te
kijken of daar nog een verschil tussen zit.

Figuur 11.1 basisschool het Drieluik [31]
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11. Uitvoering onderzoek
We zijn op maandag 13 januari naar de basisschool gegaan om ons onderzoek te kunnen
doen.
We hadden hiervoor contact gehad met Marianne Brilstra, Intern Begeleider. Zij had ons
gestuurd naar Bernike Gelmers die een groep 7 lesgeeft.

11.1 Groep 7B
We waren om 08.00 uur op Het Drieluik en hebben met de docente overlegt hoe we het
onderzoek wilden uitvoeren. In haar klas zitten zes kinderen met dyslexie en twee waar
vermoedens over zijn.
Deze acht kinderen lieten we per tweetal naar ons toekomen waarop we het spel
uitlegde. De eerste keer lieten we de kinderen hun eigen gang gaan, we hielpen ze niet
en lieten ze het echt zelf uitzoeken. Hierna gingen we met de kinderen zitten en even met
ze kletsen. We stelden vragen over hun gevoelens wat betreft hun dyslexie. We wilden er
niet een heus interview van maken omdat kinderen hier vaak nerveus door worden en wij
wilden de kinderen graag op hun gemak stellen. Na ons gesprekje mochten ze het spel
nog een keer doen en als ze vragen hadden, hielpen we ze waar mogelijk zonder het
antwoord voor te zeggen of de moeite van het lezen weg te halen. De kinderen deden
het over het algemeen de tweede keer beter.

11.2 Madse
Vanwege de AVG-regels was het moeilijk om dit onderzoek te doen omdat er niet aan
privacy schending gedaan mag worden. Ondanks deze strenge regels wilden we toch
kijken of we één van de individuen die we zouden gaan onderzoeken, mochten filmen.
We vonden aan ouder bereidt om haar zoon te laten filmen: Madse Poulain is een
jongetje uit groep 7 en is 10 jaar oud. Begin groep 7 las Madse AVI E3 vanwege zijn
dyslexie maar door de hulp die hij heeft ontvangen bij het RID leest hij nu AVI M6. Hij is net
klaar met het traject en wordt nu verder geholpen door zijn ouders en de school.
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12. Analyse
Het praktijkonderzoek heeft verschillende resultaten opgeleverd die we duidelijk kunnen
afzetten tegen ons literatuuronderzoek. De informatie die we hebben gevonden is per
kind soms net wat anders maar dit heeft ermee te maken dat dyslexie niet bij iedereen
hetzelfde gevolg of resultaat geeft. Er zijn uiteraard ook veel overeenkomsten zijn tussen
alle kinderen.
Wat meteen op viel tijdens het onderzoek had niet zoveel met de stof zelf te maken maar
meer met de houding van de kinderen. De kinderen zaten erg voorover gebukt en
probeerden zo dicht mogelijk bij het beeldscherm te zitten. Het leek alsof de kinderen het
niet goed konden lezen omdat de letters te klein waren. Maar als we gaan kijken naar de
studie over de leesbril kunnen we deze twee goed koppelen aan elkaar. De leesbril bij
dyslexie is ervoor om kinderen meer rust te geven zodat ze minder afleiding hebben. Eén
van de symptomen bij kinderen is dat de kleuren te afleidend zijn en daardoor proberen
ze dicht bij de computer te zitten zodat ze minder dingen om zich heen zien.
De jongen die dit niet deed is vermoedelijk dyslectisch en zat vrij rustig in zijn stoel van een
afstand de zinnen te lezen. Dit is natuurlijk best een duidelijk indicator dat hij misschien
geen dyslexie heeft.
Het tweede wat opviel aan de kinderen zelf was de onzekerheid van sommigen. Zoals
eerder al verteld denken veel mensen dat kinderen met dyslexie dom zijn. Dit denken de
kinderen soms zelf ook. Enkele kinderen zaten onrustig op de stoel en maakte zich ook
heel klein, net alsof ze er niet helemaal wilden of mochten zijn. Tijdens de gesprekken met
de kinderen was een van de vragen of de kinderen denk dat ze slim genoeg zijn. Zes van
de negen kinderen gaven aan dat ze bang waren dat ze niet slim genoeg zijn.
Hieraan kun je zien wat een ‘stempel’ met kinderen doet. Deze kinderen keken helemaal
niet naar waar ze wel goed in waren, daar waren ze ook helemaal niet mee bezig.
De drie kinderen die aangaven dat ze dat niet dachten waren de twee die nog niet
gediagnostiseerd waren en de ander was pas net gediagnostiseerd en heeft het
programma nog niet doorlopen. Dit geeft voor ons wel aan dat er iets gebeurt met het
kind zijn zelfvertrouwen gedurende het dyslexietraject.
We kunnen dus vaststellen dat er te weinig aandacht is voor de Sociaal Emotionele
Ontwikkeling van deze kinderen.
Los van de houding vielen er natuurlijk ook dingen op in het spel, zo maakten de kinderen
bijna allemaal dezelfde soort fouten. Het is natuurlijk een spel en de kinderen willen
winnen! Alleen door de snelheid ga je slordig lezen en dat is een groot probleem bij
sommige varianten van dyslexie.
Zoals we eerder hebben vermeld, zorgt dyslexie voor problemen met spelling en lezen en
het tempo ligt vrij laag. Bij sommige kinderen is nog wat anders aan de hand namelijk het
radend lezen. Radend lezen is het denken dat er iets staat terwijl dat er niet staat. Je ogen
gaan sneller dan je hersenen. Bij drie kinderen zagen we dat de ogen sneller gaan dan
dat ze daadwerkelijk lazen. Want als we achteraf met deze kinderen de vraag
doornamen en ze vroegen om het rustig te lezen dan hadden ze het wel goed. Bij de
andere drie kinderen gebeurde er iets anders met het tempo van lezen. Deze kinderen
lazen gewoon veel te langzaam en kwamen daardoor niet aan antwoorden toe.
Hierdoor werd hun houding heel passief. Het tempo van kinderen met dyslexie is dus erg
foutgevoelig.
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Voor deze kinderen is er Kurzweil ontwikkeld want daardoor kun je wel sneller doorlezen
maar daarna hoor je wat je fout hebt gelezen en kun je de vraag dus alsnog goed
beantwoorden.
We hebben dit zelf ook bij enkele kinderen geprobeerd te doen; We lazen twee vragen
voor en keken of de kinderen de antwoorden nu wel goed zouden kunnen hebben. In de
meeste gevallen klopte dit ook. Dit geeft dus duidelijk het belang aan van de
hulpmiddelen bij kinderen met dyslexie.
We zagen ook dat de kinderen moeite hadden met een aantal woorden: ‘wordt’ en
‘startte’ en andere woorden met dubbel tt’s waren ook lastig.
Hoe korter het woord hoe moeilijker het wel leek voor de kinderen. Bij moeilijke woorden
namen de kinderen even de tijd. Bij de korte woorden waren ze meestal in de war als ze
zagen dat ze het fout was want voor hun gevoel was het gewoon goed. De woorden met
dubbele letters waren voor veel van de kinderen moeilijk. Tijdens de gesprekjes vroegen
we naar de hulpmiddelen die de kinderen kregen en de meeste kregen een dictee uit
een lagere groep.
Een groot probleem is dat het linkerdeel van de hersenen bij dyslectische mensen goed
ontwikkeld is (H5). Kinderen kunnen dus een regel wel leren maar het logisch benaderen
van een vraagstuk in een tekst is iets anders. Sommige kinderen kunnen het dus niet
logisch benaderen en snappen daarom dus niet dat de informatie die ze hebben gehad
en geleerd hier toegepast moet worden.
Veel mensen denken daarom ook dat het makkelijk is voor dyslectische kinderen om
regels te leren maar omdat dit in het logische gedeelde moet worden toegepast
(linkerhersenhelft) is het extreem moeilijk om dit goed te doen.
We kunnen hier dus uit op maken dat kinderen meer hulp nodig hebben met het logisch
benaderen van dingen buiten de informatie die ze moeten leren op school. Het probleem
was niet de regel want de kinderen die al het dictee van groep 6 of hoger hebben wisten
ons wel de regel uit teleggen maar snapte niet dat die regel daar moest worden
toegepast.
Tijdens de gesprekjes vroegen we de kinderen of ze nog meer problemen hebben op
school behalve taal. Vijf van de negen kinderen gaven aan dat ze dit wel hadden,
namelijk met rekenen. In de linkerhersenhelft zit ook de vaardigheid om te werken met
cijfers. Dus dat de vijf kinderen aangaven dat ze het moeilijk hadden met rekenen
verbaasde ons natuurlijk niet. Want dyslexie en dyscalculie gaan vaak hand in hand. Dit is
voor ons een goede indicatie dat dyslexie verder gaat dan alleen maar taal.
We hadden ook één kind dat had last van stotteren en omdat we niets hier over wisten
hebben we dit onderwerp kort onderzocht om te kijken of het misschien een brug had
met dyslexie. Na onze kleine onderzoekje bleek dit niet het geval te zijn. Het is namelijk bij
85% van de kinderen overgedragen door één van de ouders. Ook heeft het te maken
met spieren en zenuwen en kan het stotteren verergerd worden door stress of trauma’s.
Dus hier kunnen we ook weer uit opmaken dat er meer psychologische hulp aangeboden
moet worden, want dat zou kunnen helpen voor het stotteren.[21]
Tijdens het ondervragen van de kinderen kwamen we er ook achter dat veel kinderen last
hadden van concentratieproblemen of ADHD hebben. Vier van de negen kinderen
hadden ADHD en één van de negen had autisme. Maar ook de andere kinderen gaven
aan dat ze soms zich slecht kunnen concentreren. Dit heeft namelijk maken met
neurotransmitters en is beide niet wetenschappelijk bewezen maar omdat het niet
wetenschappelijk is bewezen kunnen we er ook geen uitspraak over doen.[22]

28

We hebben Madse en nog twee anderen ook wat laten schrijven om te kijken of het klopt
dat het handschrift slecht is. We kwamen erachter dat het wel te lezen was maar wel
moeilijk op sommige punten. We kunnen dit dus ook verifiëren.
De kinderen gaven ook aan dat ze allemaal naar het RID zijn geweest (gediagnostiseerde
kinderen) en voor hun gevoel had dit hun wel geholpen met het leren van spellen. Het RID
is dus daadwerkelijk echt een goed hulpmiddel voor de kinderen.
We hebben tijdens ons onderzoek ook twee kinderen getest die geen dyslexiediagnose
hadden maar wel bezig waren in het traject om getest te worden. Wij zijn natuurlijk geen
deskundigen maar hebben door ons onderzoek wel een analyse kunnen maken over
deze kinderen. Volgens ons is de mogelijkheid groot dat een van deze kinderen wel
dyslectisch is. Er waren veel symptomen die andere kinderen ook hadden. Zo hadden ze
zelfde houding tijdens het lezen van de vragen als de gediagnostiseerde kinderen. Een
ander kind had geen van de symptomen die de andere kinderen wel hadden. Ook
waren er verder geen tekens van moeite tijdens de opdracht. Er was tijdens het gesprek
wel naar boven gekomen dat er ADHD gediagnostiseerd was. Dit zou een aanleiding
kunnen zijn dat ze denken dat er ook dyslexie bij hem is. Maar naar ons grondige
onderzoek zouden wij nu zeggen dat er geen sprake is van dyslexie. Er is wel verder hulp
voor hem nodig vanwege zijn ADHD, maar er is geen directe aanleiding om te zeggen
dat deze jongen dyslexie heeft.

Zoals in onze hypothese al aangegeven dachten wij met ons hulpmiddel kinderen te
helpen. Na het analyseren van de kinderen hun reacties en interview antwoorden kunnen
we concluderen dat het praktijkonderzoek een groot succes was. Alle kinderen vonden
het leuk en gaven aan er iets van te hebben geleerd.
De kinderen gaven in de interviews onder andere aan dit soort interactieve spellen vaker
te willen doen in de lessen. We merkte aan de kinderen zelf dat ze erg gedreven waren
om het goed te doen en ze er de tweede keer nog meer zin in hadden.
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13. Resultaten
Het praktijkonderzoek zat vol met resultaten en waarnemingen die we goed konden
koppelen aan ons literatuuronderzoek, zoals te zien is in H13. In dit hoofdstuk zetten we
deze waarnemingen even kort op papier.

De houding van de kinderen was een opvallend slecht. 89% had hier moeite mee tijdens
ons onderzoek. We kunnen dit dus zien als een probleem voor de kinderen waar ze hulp
bij nodig zouden moeten hebben.

Figuur 13.1 Houding

In figuur 13.1 is te zien hoeveel procent van de kinderen wel of geen
alternatieve werkhouding hadden

Tijdens de gesprekjes gaven meerder kinderen aan dat ze bang waren niet te slagen in
de maatschappij of op de middelbare school. Er was wel een verschil in de eerste keer
het spel spellen en de tweede keer. We zagen dat na het gesprekje met de kinderen
waar we ze op hun gemak probeerde te stellen de kinderen daadwerkelijk iets rustiger
waren en er ook meer zin in leken te hebben.
Zoals u kunt zien is er altijd één kind rustig en dat is diegene die nog niet gediagnostiseerd
is en eigenlijk ook pas net is begonnen aan het traject.
denken het niet te halen in de maatschappij
denken het wel te halen in de maatschappij

11%

89%

Figuur 13.2 Haal jij het in de maatschappij?

In figuur 13.2 is te zien hoeveel procent van de kinderen het wel en niet denkt te halen in
de maatschappij
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Figuur 13.3 Stress

In figuur 13.3 is te zien hoeveel procent van de kinderen het wel en niet denkt te halen in
de maatschappij
Tijdens het onderzoek kwamen we er ook achter dat het tempo van de kinderen vaak
extreem laag lag en dit probeerden te overcompenseren door te gaan raden wat er
stond. We hebben, toen we hier achter kwamen, de kinderen de twee zinnen
voorgelezen en toen hadden ze dezelfde vraag wel goed.

antwoorden

tempo
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70
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35
17,5

0
zelflezen

voorlezen

zelflezen

Figuur 13.4 Tempo

In figuur 13.4 kan je zien wat tempo van voorlezen en tempo van de kinderen zelf doet
met hoeveel antwoorden ze goed hebben.
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In figuur 13.5 zie je de drie vormen van lezers die we zijn tegen gekomen tijdens ons
onderzoek.
langzamen lezer
radend lezen

33
%

33
%
33
%

Figuur 13.5 Lezen

We kwamen er ook achter doormiddel van de gesprekjes dat de kinderen moeite
hebben met rekenen en daar vaak ook achterstanden in hebben of wel mee kunnen
komen maar het daar wel moeilijk mee hebben. 56% van de kinderen hebben moeite en
kunnen niet mee komen. 44% van de kinderen kunnen mee komen maar hebben het niet
makkelijk
In figuur 13.6 kan je zien hoeveel kinderen er wel en niet kunnen meekomen met rekenen
op groep 7 niveau
kinderen met achterstand
mee kunnen komen

44%

56%

Figuur 13.6 Achterstand

Schrijfvaardigheid was ook lastig voor sommige kinderen. 75% van de geteste kinderen
hadden een slecht handschrift.
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In figuur 13.7 is te zien hoeveel kinderen er getest waren op hun handschrift en hoeveel
daarvan slecht of goed schreven.
slecht handschrift
prima handschrift
niet getest

33%
56%

11%

Figuur 13.7 Handschrift

In figuur 13.8 is te zien hoeveel kinderen van de geteste kinderen een slecht leesbaar
handschrift hebben.
slecht hansschrift
prima handschrift

25%
75%

Figuur 13.8 Handschrift

Tijdens de ondervragingen van de kinderen gaven meerder kinderen ook aan last te
hebben van ADHD en autisme. ADHD heeft te maken met neurotransmitters en ligt in
verschillen plekken in de hersenen dit geldt hetzelfde voor autisme. Ook is zowel autisme
als ADHD niet wetenschappelijk bewezen en kunnen we dus niet over zeggen of het een
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Verband kan hebben met dyslexie. Wel is het natuurlijk extreem opvallend hoeveel van
de kinderen in onze steekproef last hadden van iets anders dan dyslexie.
In 13.9 is te zien hoeveel procent van de kinderen last heeft van een andere stoornis los
van dyslexie.
ADHD
stotteren

33%

autsisme
niks

44%

11%
11%

Figuur 13.9 Stoornissen
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14. Feedback
14.1 School
Na ons onderzoek kregen we veel positieve feedback zowel van kinderen als van
docenten.
De kinderen vonden het allemaal heel leuk en zouden vaker dit soort spellen willen doen
op school. De kinderen gaven wel aan dat ze het leuker zouden vinden als beide
antwoorden gegeven konden worden en ook zouden mee tellen om het autootje te
bewegen en niet alleen degene die het snelste was.
De docenten op het drieluik waren er erg tevreden over en vonden het leuk dat we zoiets
hadden gemaakt. Ze gaven aan dit zelf ook vaker te willen doen in hun lessen.
De man van ICT op het drieluik was zeer onder de indruk over hoe het spel gemaakt was.

14.2 Pitches
Tijdens de eerste pitch was dit de feedback die we terugkregen van de begeleiders.
1.Hoofdvraag meer resultaatgericht, zodat je meer met echte resultaten kan doen.
’BESTE’ moet duidelijker gedefinieerd worden.
2.Het onderzoek kleiner maken, volgens Lisa Lam was het een toponderzoek maar te
groot. Ze zei dat we beter iets mindere op ons konden nemen. En dat we moeten
opletten dat het niet te mening gericht wordt maar ook echt op feiten.
Verder was de presentatie goed en duidelijk volgens de docenten die het beoordeelde.
Ze waren enthousiast over het onderwerp en snapte waarom we zoveel wilden doen in
ons verslag, ze zijn alleen bang dat het veel te groot is, want volgens hun is dit een jaren
onderzoek en niet een paar maandjes.
Tijdens de tweede pitch kregen we weinig feedback we moesten de hoofdvraag en
deelvragen verbeteren.
Verder waren ze tevreden over ons verslag, verder geen tips gehad.
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15. Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we leerlingen
van 8 t/m 12 jaar ondersteunen met dyslexie op school?’ Hiervoor hebben wij een
literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd.
Uit deze resultaten blijkt dat kinderen aan meerdere hulpmiddelen veel kunnen hebben.
We kunnen concluderen uit de steekproef die wij hebben uitgevoerd dat alle dyslectische
kinderen baat hebben bij een leesbril, Kurzweil en interactief werken. We kwamen er
tijdens onze analyse achter dat hoe de kinderen zich gedroegen van groot belang was
voor de hulpmiddelen die de kinderen nodig hebben. Zo had de houding van de
kinderen grote invloed op de moeilijkheden die kinderen hebben met het lezen van
teksten. Een leesbril kan een goede oplossing zijn om dit te verbeteren en is dus iets waar
de kinderen veel positieve effecten uit kunnen halen.
Het tempo van de kinderen was ook van grote invloed op de fouten die ze maakte
tijdens het lezen van de zinnen. De reden daarvoor is dat de kinderen als een sneltrein
door de zinnen heen gaan. Het voorlezen van de zinnen zou dan helpen, omdat ze het
nog een keer extra horen. Kurzweil is dan ook een goed middel om te gebruiken.
Het interactief werken is onderzocht in ons praktijkonderzoek. In onze hypothese gingen
we ervan uit dat we de kinderen zouden kunnen helpen met ons zelfbedachte
onderzoek. Uit de resultaten blijkt dit ook het geval we kunnen onze hypothese dus
verifiëren.
De kinderen spraken vol lof over ons spel en hadden zelf het gevoel er iets van te hebben
geleerd. Wij merkten zelf aan de kinderen dat tijdens de tweede ronde de resultaten al
veel beter waren dan de eerste keer. Interactiviteit met leren kan helpen om kinderen
alert te houden tijdens het leren.
Los van de vaste attributen die hulp kunnen bieden voor de kinderen zijn we erachter
gekomen dat er ook psychische hulp nodig is voor de kinderen. De kinderen hebben vaak
last van een lage eigenwaarde omdat ze denken dat ze dom zijn. Dit is een groot
probleem en wij denken dat als de kinderen hier mee hulp zouden krijgen, ze veel
zelfverzekerder in het leven staan en uiteindelijk ook betere resultaten gaan halen en
hulpmiddelen zoals een leesbril niet nodig zullen hebben.
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16. Discussie
In het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van bronnen die bij onze stukken past en
deze hebben we allemaal gecontroleerd zodat we geen valse informatie zouden
gebruiken in ons onderzoek. Verder hebben we tijdens het praktijkonderzoek gehandeld
volgens de manier waarop wij dachten dat correct was.
We kwamen er tijdens ons onderzoek achter dat er toch een aantal beperkingen zijn,
zoals het aantal kinderen dat we konden bereiken per keer. We konden twee kinderen
per keer het spel laten spelen en interviewen, dit kostte veel tijd. Het zou handiger zijn
geweest als we meer kinderen tegelijk zouden hebben kunnen testen, want nu was de
steekproef enigszins klein.
Als de steekproef groter was geweest dan was het onderzoek representatiever geweest
voor deze doelgroep.
De gevolgen van ons onderzoek kunnen drastisch zijn voor kinderen die niet goed kunnen
omgaan met druk maar dan praat je over een kleine groep.
Gevolgen kunnen zijn dat kinderen het moeilijk hebben op de middelbare school als ze
niet de goede begeleiding krijgen die ze wel nodig hebben. Een ander gevolg kan zijn
dat ze er heel sterk van worden en daardoor heel streberig worden. De gevolgen zijn
moeilijk vast te leggen omdat iedereen op een andere manier hiermee om leert gaan.
We hebben veel geleerd van dit onderzoek maar er zijn nog veel dingen waar we geen
antwoorden op hebben kunnen vinden. Zo zou er een onderzoek gestart kunnen worden
naar de psychologische effecten van het hebben van deze stoornissen. Ook zou er een
onderzoek gestart kunnen worden naar wat de verhouding is tussen ADHD en dyslexie
omdat we erachter zijn gekomen dat het vaak hand in hand gaat. De vraag waarom dit
vaak samen valt is een mooie onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek.
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A.1 Interview docent
Na het onderzoek hebben we nog wat vragen gesteld aan de docent om meer
informatie over de kinderen te vergaren.
Hoe zit het met de kinderen en hun rekenproblemen?
Een aantal kinderen die jullie net hebben getest lopen achter met rekenen en zit bij mij
ook aan de tafel als er rekenen is. Ze hebben die hulp namelijk nodig. De rest van de
kinderen die niet per se problemen hebben zijn wel okay is rekenen maar niemand is een
ster in rekenen
Zijn er los van taal en rekenen nog andere problemen waar de kinderen vaak tegen aan
lopen?
Ja, sommige schrijfaardigheid. Verder niks echt ze hebben soms moeite met mee komen
in de les maar daar lopen wel meer kinderen tegen aan.
Wat zijn dingen waar u van zegt daar zijn de kinderen goed in?
De meeste zijn heel creatief of goed in sport. Ook vind ik ze allemaal heel zorgzaam.
Ze hebben veel goeie kwaliteiten.
Als u iets zou kunnen veranderen aan het huidige onderwijs wat zou dat zijn?
Ik zou meer tijd willen per kind. Soms is er gewoon niet genoeg tijd om iedereen de
aandacht te geven die ze nodig hebben en verdienen.
En specifiek voor kinderen met dyslexie?
Ja los van meer tijd ook meer hulpmiddelen. De kinderen leren vaak makkelijker op een
andere manier en daar is tijd en middelen voor nodig. Zoiets als jullie nu hebben gedaan
zou voor dit soort kinderen goed helpen als het dagelijks gebeurt. Dan zal je zien dat ze
over een tijd weer mee kunnen komen, omdat ze de lol weer hebben gevonden.
Wat vond u van ons onderzoek?
Ik vond jullie idee superleuk, ik denk ook dat de kinderen het leuk vonden en dat vind ik
het belangrijkste.
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A.2 Interview Marjo Wilbrink
Hoe was Madse voor het dyslexie traject?
Voor hij dit traject begon was Madse erg onzeker en vluchtend als het ging om lezen. We
zagen dit dus niet alleen terug in talen maar ook in andere vakken omdat hij niet wilden
lezen om dat hij het zo moeilijk vond.
Hoe is Madse nu?
Hij is een streber geworden. Hij heeft gezien dat hij het kans dus hij wil het ook echt
proberen.
Is Madse taalvaardige geworden?
Ja, begrijpend lezen is stukken vooruitgegaan. Verbaal is hij ook verbeterd hij gebruikt
vaker zijn woorden.
Ben positief over het RID?
Ik ben heel blij met het RID geweest. Ze waren altijd heel begripvol en betrokken met zo
wel Madse als ons als ouder.
Ze keken persoonlijk naar ieder kind, waardoor Madse optimaal geholpen kon worden.
Heeft Madse buiten taalproblemen nog andere problemen op school?
Hij heeft verder geen problemen met rekenen of andere dingen school technisch. Hij
loopt niet achter op cognitief gebied.
Wat voor hulpmiddelen denkt u dat Madse nodig heeft om optimaal te presteren in de
klas?
Rust en vertrouwen van de juf. Vertrouwen is alles daar begint je ontwikkeling.
Een koptelefoon zou misschien helpen om zich meer te kunnen afsluiten.
Als u iets zou kunnen veranderen aan het onderwijs nu wat zou dit zijn?
Van af jongere leeftijd meer differentiatie op basis van niveau net als kinderen krijgen op
de middelbare school. Dan krijgt het kind meer hulp die hij/zij echt nodig hebben in plaats
van proberen bij te benen.
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A.3 Interviews kinderen
A.3.1 Speler 1
Zij is gediagnosticeerd met dyslexie en krijgt vanuit school hulp met het rekenen, spellen
en het begrijpend lezen. Los van de hulp vanuit school wordt ze ook ondersteunt door het
RID. De school heeft verschillende hulpmiddelen waarmee ze de kinderen zo goed
mogelijk proberen te helpen. Voor rekenen krijgt zij hulp door middel van een tafelkaart.
Met spelling krijgt ze een dictee speciaal om haar niveau. Zij is nu bezig met dictees van
groep vier want die van groep zeven zijn te moeilijk. Begrijpend lezen wordt voorgelezen
door de juf voor het groepje kinderen met dyslexie, zo worden alle Cito-toetsen
voorgelezen maar ook de rekentoetsen.
Zij vindt het heel erg fijn dat de school veel hulp aanbiedt met de toetsen omdat zij
anders bang is dat ze te veel fouten maakt door het fout lezen van de zinnen. Ze vindt de
hulp erg fijn maar van haar hoeft het niet persé één op één. Zolang er maar hulp wordt
geboden wanneer zij het nodig heeft.
Tijdens het onderzoek viel het de onderzoekers op dat ze moeite had met bepaalde
dingen, zo viel het op dat zij veel moeite heeft met lange zinnen waardoor ze net te
langzaam was met lezen waardoor speler 2 sneller was. Dit was de reden ook dat ze soms
slordiger ging werken en daardoor meer fouten ging maken. De woorden ‘wordt’ en
‘startte’ waren voor haar moeilijke woorden.

Later wil zij een architect worden omdat daar minder complicaties liggen in verband met
het lezen. Ze is erg creatief en vind het ook superleuk om te tekenen.

A.3.2 Speler 2
Zij is gediagnosticeerd met dyslexie, en krijgt hulp vanuit het RID. Daarnaast krijgt ze vanuit
school hulp met spelling en begrijpend lezen.
Zij krijgt net als speler 1 dezelfde hulpmiddelen vanuit school, alleen het verschil met speler
1 is dat zij een dictee krijgt op niveau van groep zes.
Zij wil wel graag meer hulp met het begrijpend lezen van de juf. Zij wil graag zo snel
mogelijk door naar de moeilijkere niveaus want straks op de middelbare school moet ze
die woorden ook allemaal weten. Net als speler 1 ziet zij dyslexie ook zeker niet als een
hindernis.
Tijdens het onderzoek viel het ons op dat zij net als speler 1 moeite had met de lange
zinnen en daarom maakte ze soms slordigheden doordat ze het niet goed had gelezen.
Hierdoor kwamen er veel foutjes naar voren die ze als ze goed en rustig hadden gelezen
waarschijnlijk goed hadden gehad. De moeilijke woorden waren voor haar ‘wordt’ en
‘startte’
Later wil zij juf worden omdat zij graag andere wil helpen die het ook net als haar nu
moeilijk hebben met hun schoolwerk, ze hoopt dat ze dat gaat halen.
Spelverloop
Speler 2 heeft de eerste keer gewonnen en de tweede keer won speler 1. Je kon goed
merken dat ze alle twee de tweede keer veel minder fouten maakten omdat ze rustig
gingen lezen en beter op de zin focussen.
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A.3.3 Speler 3
Speler 3 is gediagnosticeerd met dyslexie, heeft hulp gehad bij het RID en krijgt nu hulp
vanuit school met spelling en begrijpend lezen. Hij is blijven zitten in groep drie omdat hij
erg achterliep op de rest van zijn klas ook met rekenen. Tevens heeft hij ook ADHD, wat
het voor hem soms nog moeilijker maakt om zich te concentreren. Hij krijgt dezelfde hulp
net als de andere kinderen van zijn klas. Hij krijgt een dictee van het niveau van groep vijf.
Waar hij graag meer hulp bij wil hebben is spelling. Hij vindt het dictee heel moeilijk en
heeft er dan ook veel moeite mee. Verder vindt hij het voorlezen ‘helemaal top’. In
tegenstelling tot de vorige kinderen denkt hij wel dat dyslexie een hindernis gaat worden
in zijn leven. Hij is bang dat hij een laag advies krijgt uit de Cito-toets en dat hij de
hogeschool niet gaat halen.
Tijdens het onderzoek viel ons op dat hij veel moeite had met de korte woorden en vooral
als het vervoegd was. Woorden zoals ‘vindt’, ‘moestten’ en ‘getennisd’ waren lastig voor
hem. Hij vertelde ook nog dat hij veel moeite heeft met klanken, zo schrijft hij het woord
‘muren’ als ‘muuren’.
Later wil hij graag politieagent worden of in het leger werken omdat het hem heel stoer
lijkt en ook iets waarbij je geen last hebt als je niet zo goed kan lezen en schrijven.

A.3.4 Speler 4
Speler 4 is gediagnosticeerd met dyslexie, heeft hulp gehad van het RID en krijgt hulp
vanuit school met spelling en begrijpend lezen. Zij is blijven zitten in groep vijf, ook door
haar rekenprobleem en heeft last van stotteren. Hiervoor heeft zij een boekje gekregen
om het te verhelpen. Zij loopt ook regelmatig bij de logopedie hiervoor. Zij denkt dat ze
het erg moeilijk gaat krijgen op de middelbare school maar hoopt dat ze het uiteindelijk
gaat halen als ze maar goed haar best doet. Voor haar is het grootste probleem dat ze
zich niet goed kan concentreren omdat het dan niet goed gaat en het super lang duurt.
Tijdens het onderzoek viel het ons op dat ze erg gedreven was en het graag goed wilden
doen. Ze was erg enthousiast en vond het erg leuk om hieraan mee te mogen doen. We
merkten vooral dat zij last heeft van het veranderen van de volgorde van de woorden.
Zoals het woord ‘dorp’ als ‘drop’ te lezen en schrijven.
Later wil zij graag een politieagente worden om het land te beschermen.
Spelverloop
Het onderzoek zelf liep heel goed, ze waren allebei erg enthousiast en vonden het erg
leuk om mee te doen. Ze hadden er allebei aan het begin wel moeite mee doordat ze
soms te snel gingen lezen. De tweede keer ging het al veel beter, ze lazen beter
waardoor het ook veel spannender werd wie er ging winnen. In tegenstelling tot de vorige
twee hadden deze spelers niet persé door dat het om d/t fouten ging.
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A.3.5 speler 5
Speler 5 is nog niet gediagnosticeerd met dyslexie maar heeft wel al het onderzoek
gedaan bij het RID. Hij moet nog even wachten voordat hij de uitslag krijgt maar hij denkt
zelf dat hij wel dyslexie heeft doordat hij zo veel moeite heeft met lezen en schrijven. Hij
vindt de grammatica van de Nederlandse taal lastig en hier heeft hij nog wel wat meer
hulp bij nodig van de juf. Hij is wel al gediagnosticeerd met ADHD. Via school krijgt hij net
als de andere dezelfde hulpmiddelen. Vroeger liep hij bij de logopedist maar door zijn
ADHD werkte dit niet en daarom is hij daar nu mee gestopt.
In het onderzoek bleek dat hij veel moeite had met de werkwoord vervoegingen. Hij
maakte vooral de fouten met woorden zoals ‘zwemde’ en ‘dansde’. Hij was onder de
indruk van het spel en vond het erg leuk om te doen. Zelf zei hij ‘Dit doe ik veel liever dan
met de juf lezen’.

Later wil hij graag vlogger worden en beroemd worden op YouTube. Hij vertelde ‘Als
bijbaantje ga ik dan werken bij de luchtmacht’.

A.3.6 speler 6
Speler 6 is gediagnosticeerd met dyslexie, krijgt hulp vanuit het RID en krijgt hulp vanuit
school. Hij doet het spellings-dictee op niveaugroep vijf en gaat over één week naar het
niveau van groep zes. Hij heeft vooral moeite met het spellen en met de werkwoorden
vervoegen. Hij heeft daarbij veel hulp nodig en oefent het dus ook veel met zijn ouders.
Vroeger heeft hij bij een logopedist gelopen maar ze vonden dat ze niet het resultaat
kregen wat ze hoopte te bereiken dus daarom is hij daar gestopt. Hij vindt het heel fijn als
de juf een klein groepje apart neemt bij de oefeningen zodat hij veel vragen kan stellen
en dat de juf hem goed kan steunen.
Tijdens het onderzoek konden we goed zijn dat de fouten die hij maakte vooral de fouten
waren met de werkwoorden. Je kon aan hem zien dat hij bij deze woorden langer moest
nadenken of het nou goed of fout was geschreven. Hij vertelde later tegen ons dat hij
denkt dat hij het op de hogeschool erg moeilijk denkt te gaan krijgen en maar hoopt dat
hij het gaat halen.
Later als hij groot is wil hij in de beveiliging gaan werken.
Spelverloop
Het spelverloop ging heel goed, ze waren erg enthousiast en wilden het dolgraag nog
een keer spelen. De eerste keer was het voor allebei een beetje wennen wat nou precies
de bedoeling was, speler 5 heeft de eerste keer gewonnen. Na het interview deden we
het nog een keer en speler 6 kon niet wachten om een revanche te nemen. Het was erg
spannend want ze moesten alle twee alleen nog het laatste poortje door maar uiteindelijk
ging speler 6 er met de winst vandoor. Alle twee de spelers hadden door waar er continu
de fouten in werden gemaakt.
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A.3.7 speler 7
Speler 7 is gediagnosticeerd met dyslexie en krijgt hulp vanuit het RID en krijgt vanuit
school hulp. Hij krijgt het spellings-dictee op niveau middengroep zes. Hij heeft vooral
moeite als hij heel lang achter elkaar moet lezen, dan heeft hij moeite om zich te blijven
concentreren waardoor hij fouten gaat maken. Om extra hulp te krijgen loopt hij bij de
logopedie. Sinds dat hij daar individuele hulp krijgt, heeft hij het gevoel dat het al veel
beter gaat op school. Hij zou graag meer hulp willen krijgen van school met begrijpend
lezen want dat vindt hij het moeilijkst.
Tijdens het onderzoek viel het ons op dat hij heel snel drukte maar vier van de vijf keer was
het antwoord fout. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van het spel. Daarom was het de
eerste keer moeilijk om te zien met welke woorden hij het nou het moeilijkst mee had. Hij
vond het lastigst om de zinnen te lezen omdat het zo snel ging maar dat kwam ook
omdat zowel hij als speler 8 zo snel mogelijk wilden drukken in plaats van rustig te kijken
wat nou het goede antwoord was. De tweede keer ging het veel beter en toen konden
we ook zien welke fouten hij maakte. Hij maakte de fouten vooral bij de d/t aan het einde
van de woorden zoals ‘rend’ en ‘braad’.
Later als hij groot is dan wil hij politieagent worden omdat je daar niet goed voor hoeft te
spellen.

A.3.8 speler 8
Speler 8 is nog niet gediagnosticeerd met dyslexie en heeft nog geen onderzoek gedaan.
Ze denken wel dat hij dyslexie heeft en daarom heeft hij het onderzoek over één maand.
Waar hij wel mee is gediagnosticeerd is ADHD en autisme. Dit is dan ook een reden
waardoor het voor hem allemaal wat moeilijker is om soms de dingen goed te begrijpen.
Later op de middelbare school denkt hij maar een klein beetje last te krijgen van dyslexie,
voor iedereen is de middelbare moeilijk, niet alleen voor ons.
Tijdens het onderzoek was dat dan ook goed te merken. Hij drukte zo snel mogelijk om de
knop dat je niet eens de zin kon af lezen. Na een tijdje viel het ons ook op dat hij zijn hand
maar op één knop had en vier van de vijf keer op die knop drukte. De tweede keer nam
hij ook wat meer de tijd om de zin goed te lezen en dan goed te bedenken wat het
antwoord was. De moeilijke woorden voor hem waren ‘vindt je’ en ‘getennisd’.
Hij wil later als hij groot is een piloot worden, zodat hij rond de hele wereld kan vliegen.
Spelverloop
Bij dit tweetal ging het spelverloop niet helemaal zoals wij hadden gehoopt dat het zou
gaan. Ze deden precies het tegenovergestelde dan dat onze bedoeling was met het
spel. De tweede keer ging het wel beter maar we moesten wel steeds blijven zeggen
‘Lees de vraag goed’ en ‘Denk goed na over je antwoord’. Ten slotte vinden ze allebei
dat ze liever met de juf werken zodat ze vragen kunnen stellen in plaats van een spel. Ze
hadden dan ook niet het gevoel dat ze nu meer hebben geleerd dan met het lezen
samen met de juf.
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B Grafieken
In deze grafieken laten we zien wat de statistieken waren tijdens het onderzoek. Hierin kan
je ook zijn door hoeveel kinderen de woorden juist of fout waren gedaan.

In figuur B.1 is te zien hoeveel kinderen er gediagnostiseerd waren
tijdens ons onderzoek
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dyslextisch

in onderzoek

Figuur B.1 Dyslectisch

In figuur B.2 is te zien hoeveel kinderen bepaalde extra specificaties
hadden tijdens ons onderzoek
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Figuur B.2 Stoornissen

In figuur B.3 is te zien hoeveel kinderen worden begeleid door
docenten of andere instanties
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Figuur B.3 Begeleiding
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In figuur B.4 is te zien hoeveel kinderen rekenproblemen hebben tijdens ons onderzoek
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Figuur B.4 Rekenproblemen

In figuur B.5 is te zien hoeveel kinderen bij een logopedist of
RID hebben gelopen of nog lopen.
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Figuur B.5 Extra hulp

In figuur B.6 is te zien hoeveel kinderen door hadden wat
we aan het testen waren bij ze.
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Figuur B.6 Ziet de fout
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In figuur B.7 is te zien hoeveel kinderen er moeite hadden met het woord ‘startte’.

44%

problemen

56%

geen problemen

Figuur B.7 Startte

In figuur B.8 is te zien hoeveel kinderen er moeite hadden met het woord ‘dansde’
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Figuur B.8 Dansde
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C. Moeilijke woordenlijst

A.
Amuserend —-> Aangenaam bezighouden

B.
C.
Coëfficiënt —-> vermenigvuldiger in een product met een variabele
Concentratie —> in gespannenheid
Complexe —> moeilijk
Compenserende —> vereffenen

D.
Declaratieve —> taal opschrijft wat er aan de hand is
Diagonale —> lijnstuk tussen twee niet-aangrenzende hoekpunten van een veelhoek
Diagnose —> vaststellen van een specificatie
Dispenserende —> taal op beeldende wijze
Daadwerkelijk —> concreet

E.
F.
Fonologisch —> klankleer
Fonemen —> verwijst naar een verzameling klanken die allemaal dezelfde

G.
Grafemen —> is het kleinste deel van een woord dat in de geschreven taal een of soms
enkele
klanken representeert en komt min of meer overeen met wat
gewoonlijk een letter wordt genoemd
Gespecialiseerd —> zaakkundig
Genuttigd —> consumeren

H.
I.
Improviseren —> ter plekke bedenken
Indicatoren —> aanwijzingen
Ingenieuze —> doordacht
Intensief —> ingespannen
Instantie —> afdeling

J.
K.
L.
Leercapaciteit —> het maximale dat een iemand kan leren

M.
Motorische ontwikkeling —> is de ontwikkeling van het handelen

N.
Normering —> maatstaf
Nauwlettendheid —> aandachtig

O.
P.
Protocol —> beleid
Problematiek —> probleemstelling
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Q.
R.
Rapportage —> verslaggeving

S.
Semantische paralexie —> leesblindheid
Scannen —> optisch lezen

T.
U.
V.
Visueel —> gezichtsvermogen betrekkend

W.
X.
Y.
Z.
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E. Logboek
Uitvoering
Vooronderzoek
Informatie zoeken
Informatie zoek
Hoofd/deelvragen
Hoofd/deelvragen
bespreken met
begeleider
Planning maken
Informatie zoeken
Informatie zoeken
deelvragen
Scholen benaderen
Overleggen (bellen)
Pitch voorbereiding
Presentatie maken
Pitch 1
voorbereiding
Pitch 1
Deelvraag 1
Deelvraag 1
Deelvraag 2
Deelvraag 4
Deelvraag 2
Deelvraag 4
Deelvraag 5
Overleggen (bellen)
RID-vragen maken
Deelvraag 5
RID proberen te
bereiken
Vragen controleren
voor het onderzoek
Afteken ellen en
overleggen
Hoofd/deelvragen
verbeteren
6-W-model
Deelvraag 2
APA-bronnen
Onderzoek vragen
uitschrijven
Deelvraag 2
Overleggen (bellen)
Werken aan het
onderzoek
Zinnen bedenken
onderzoek
De zinnen in de
game zetten
Deelvraag 3

Datum
29-9-2019
4-10-2019
4-10-2019
8-10-2019
9-10-2019

Uitvoeder
Sam & Kirsten
Sam
Kirsten
Sam & Kirsten
Sam & Kirsten

Tijd besteding
1 uur
2 uur
1,5 uur
1 uur
1 uur

24-10-2019
25-10-2019
29-10-2019

Sam & Kirsten
Sam
Kirsten

1 uur
2 uur
2 uur

31-10-2019
1-11-2019
10-11-2019
11-11-2019
12-11-2019

Sam
Sam & Kirsten
Sam & Kirsten
Sam
Sam & Kirsten

3 uur
30 min
2 uur
1,5 uur
1 uur

12-11-2019
27-11-2019
28-11-2019
28-11-2019
28-11-2019
29-11-2019
29-11-2019
29-11-2019
30-11-2019
4-12-2019
4-12-2019
4-12-2019

Sam & Kirsten
Kirsten
Kirsten
Kirsten
Sam
Kirsten
Sam
Sam
Sam & Kirsten
Kirsten
Sam
Sam

1 uur
4,5 uur
2 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
2,5 uur
1 uur
1 uur
1,5 uur
30 min

5-12-2019

Sam

30 min

5-12-2019

Sam & Kirsten

1 uur

5-12-2019

Sam & Kirsten

30 min

5-12-2019
11-12-2019
11-12-2019
11-12-2019

Sam & Kirsten
Kirsten
Kirsten
Sam

30 min
1 uur
1 uur
1 uur

13-12-2019
21-12-2019
22-12-2019

Kirsten
Sam & Kirsten
Kirsten

1 uur
1 uur
4,5 uur

23-12-2019

Kirsten

2 uur

23-12-2019

Kirsten

1 uur

24-12-2019

Kirsten

1,5 uur
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Deelvraag 6
informatie zoeken
Deelvraag 4 & 5
afmaken
Voorwoord
Hypothese
Deelvraag 6
Overleggen (bellen)
Deelvraag 3
Deelvraag 6
Deelvraag 3
afmaken
Puntjes op de i
zetten van de
deelvragen
Onderzoek
voorbereiding
Puntjes op de i
zetten van de
deelvragen
Onderzoek
voorbereiding
Logboek
Inleiding
Lay-out
Logboek
Bronnen verwerken
Onderzoek
voorbereiding
Overleggen (bellen)
Contact basisschool
Onderzoek
voorbereiding
Overleg basisschool
Overleggen (bellen)
Feedback Ellen
Feedback
verbeteren
Onderzoek
afnemen
Verwerking
resultaten
Pitch 2
voorbereiding
Presentatie maken
Pitch 2
voorbereiding
Pitch 2
Verwerking van de
tips
Resultaten
verwerken
Overleggen (bellen)
Interviews
uitschrijven

28-12-2019

Sam

2,5 uur

29-12-2019

Sam

1,5 uur

29-12-2019
29-12-2019
29-12-2019
30-12-2019
30-12-2019
30-12-2019
2-1-2020

Sam
Sam
Sam
Sam & Kirsten
Kirsten
Sam
Kirsten

1,5 uur
30 min
1,5 uur
1 uur
3 uur
1,5 uur
3 uur

2-1-2020

Kirsten

1 uur

2-1-2020

Kirsten

3 uur

3-1-2020

Sam

1,5 uur

3-1-2020

Kirsten

3 uur

3-1-2020
3-1-2020
3-1-2020
4-1-2020
5-1-2020
5-1-2020

Kirsten
Sam
Sam
Sam
Sam
Sam

1,5 uur
1,5 uur
1 uur
1 uur
1 uur
2 uur

5-1-2020
6-1-2020
6-1-2020

Sam & Kirsten
Sam
Sam & Kirsten

1 uur
30 min
2 uur

7-1-2020
7-1-2020
8-1-2020
8-1-2020

Sam
Sam & Kirsten
Sam & Kirsten
Kirsten

1 uur
30 min
1 uur
2,5 uur

9-1-2020

Sam & Kirsten

4 uur

9-1-2020

Sam

2,5 uur

12-1-2020

Sam & Kirsten

2 uur

13-1-2020
14-1-2020

Sam
Sam & Kirsten

1 uur
1 uur

14-1-2020
15-1-2020

Sam & Kirsten
Sam & Kirsten

1 uur
1 uur

18-1-2020

Sam

2,5 uur

18-1-2020
18-1-2020

Sam & Kirsten
Sam

30 min
1,5 uur
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Resultaten
verwerken
APA-afbeeldingen
Lay-out
Resultaten
verwerken
Lay-out
Onderzoek
opstelling
Uitvoering
Lay-out
Resultaten
verwerken
Logboek
Overleggen (bellen)
Voorwoord
Overleggen met
Ellen
Opbouw PWS
Teksten herschrijven
Opbouw PWS
Teksten herschrijven
Inleiding
Grafieken
Lay-out
Interviews kinderen
Discussie
Conclusie
Interviews kinderen
Voorwoord

19-1-2020

Sam

2 uur

21-1-2020
21-1-2020
23-1-2020

Kirsten
Kirsten
Sam

1 uur
1 uur
2 uur

24-1-2020
25-1-2020

Sam
Sam

2 uur
1,5 uur

26-1-2020
28-1-2020
30-1-2020

Sam
Sam
Sam

1,5 uur
1,5 uur
3 uur

30-1-2020
3-2-2020
3-2-2020
3-2-2020

Sam
Sam
Sam & Kirsten
Kirsten

1,5 uur
1,5 uur
1,5 uur
0,5 uur

3-2-2020
4-2-2020
5-2-2020
5-2-2020
5-2-2020
6-2-2020
6-2-2020
6-2-2020
6-2-2020
7-2-2020
7-2-2020
7-2-1-2020

Kirsten
Sam
Kirsten
Sam
Kirsten
Kirsten
Kirsten
Kirsten
Sam
Sam & Kirsten
Kirsten
Sam

1,5 uur
3 uur
1 uur
6 uur
2 uur
1 uur
1,5 uur
1 uur
2 uur
1 uur
2 uur
1 uur

Samenvatting
Teksten herschrijven
Woordenlijst
PWS in orde maken
Alles controlerenconsistentie, lay-out

7-2-2020
8-2-2020
8-2-2020
8-2-2020
9-2-2020

Kirsten
Sam
Kirsten
Kirsten
Sam

3 uur
7 uur
1 uur
4 uur
8 uur

Totaal: 218,5 uur
Sam: 127 uur
Kirsten: 93,5 uur
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F. Presentatie 1
F.1 Onderwerp
We hebben het vak Nederlands gekozen omdat we niet zoveel vakken hetzelfde
hadden. Wij hebben de vakken geschiedenis economie en de hoofdvakken hetzelfde.
Bij economie en geschiedenis vonden we niet echt een onderwerp die we allebei
interessant vonden. We kwamen bij het vak Nederlands wel op een paar onderwerpen.
Zo vonden we de onderwerpen dyslexie, straattaal en dialecten. We hebben toen bij elk
onderwerp vooronderzoek gedaan en daar kwamen we op uit dat we over dyslexie het
meeste konden vinden waar we ook wat mij konden. We vonden dit erg interessant
omdat mijn broer dyslexie heeft en Sam heeft zelf dyslexie. Daarom ligt het onderwerp
ook wel dicht bij ons.

F.2 Vooronderzoek
In ons vooronderzoek hebben we een aantal dingen onderzocht om erachter te komen
waar we het beste onze aandacht op konden focussen.
We vonden veel materiaal dat we ook kunnen gebruiken meteen voor ons verslag.
En ook vonden we ons onderwerp. We kwamen erachter dat er veel verschillende
manieren zijn om kinderen met dyslexie te helpen. Maar daar kregen we allebei meteen
vragen bij.
Zoals werken al deze methodes? Hoe wordt een kind gediagnosticeerd?
Maar ook waren we heel nieuwsgierig of wij ook iets konden bedenken om kinderen te
helpen met ons eigen ervaringen. Zo kwamen we eigenlijk ook meteen op onze
hoofdvraag namelijk
Hoe kunnen we leerlingen van 8 tot 12 jaar het beste met dyslexie helpen op school?
We hebben voor deze hoofdvraag specifiek gekozen omdat we dan zowel een
literatuuronderzoek kunnen doen maar ook een eigen onderzoek kunnen opstarten met
oude en een eigen nieuwe methode. En vanuit het literatuuronderzoek en onze
eigentesten hopen we dan achter de beste methode te komen.
We hebben specifiek gekozen voor 8 tot 12 omdat uit ons vooronderzoek blijkt dat rond
die tijd de meeste kinderen gediagnosticeerd worden en ook rond deze leeftijd bezig zijn
met hulpprogramma’s.

F.3 Hoofdvraag
Hoe kunnen we kinderen met dyslexie helpen?

F.4 Deelvragen
Wat is dyslexie? Deze vraag is vrij algemeen. We vertellen hierin de vormen van dyslexie
en wat het nou precies is. Ook gaan we kijken met hulp van Jeffrey Jonkers van biologie
wat er om gaat in de hersenen van iemand met dyslexie.
Voor en nadelen van dyslexie? Hierin gaan we de voordelen en de nadelen benoemen
van dyslexie. Veel mensen denken dat er alleen nadelen zijn aan dyslexie maar dat is
echter niet zo. Zo heeft iemand die dyslexie heeft een goed ruimtelijk inzicht. We vinden
het belangrijk dat we de voordelen goed benadrukken in ons PWS zodat je kan zien dat
er zeker ook een positieve kant is aan dyslexie.
Hoe wordt iemand gediagnosticeerd met dyslexie? Vaak worden kinderen
gediagnosticeerd tussen de leeftijd 8 tot12 en dat is ook de reden waardoor wij ons gaan
richten op die leeftijd klasse. We gaan hierin bespreken hoe een docent kan zien of
iemand dyslexie kan hebben.
Wat zijn de hulpmiddelen? We gaan hier de oude hulmiddelen bespreken en onze eigen
nieuwe methode. We gaan kijken wat de beste hulpmiddelen zijn voor de kinderen en
wat er het beste werkt.
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Hoe gaan basisscholen er mee om? We gaan hier kijken naar hoe een basisschool
omgaat met dyslexie kinderen. Over hoe ze de kinderen helpen en ondersteunen met
hun huiswerk.
Hoe kunnen wij onze eigen methode opstellen? Hierin gaan we testjes doen met kinderen.
We gaan testjes doen met de oude methode en met onze eigen methode. Hierover gaat
Sam nog meer vertellen.

F.5 Eigen methode
Omdat we een eigen mini onderzoekje willen gaan doen moeten we wel dingen gaan
regelen om te kijken of dit kan.
Zo ben ik al naar mijn oude basisschool gegaan en heb ik een gesprek je gehad met hun
of we daar ons onderzoek mogen doen. En dit mag. We mogen de kinderen interviewen
en testjes met ze doen.
De bedoeling van ons onderzoek is om te kijken of we een verschil kunnen zien tussen
oude en nieuwe methodes. En dus ook eventueel een eigen methode.
Ook willen we leerkrachten en kinderen gaan interviewen over hun ervaringen over het
onderwijs en de omgang met dyslexie.
Taakverdeling
We hebben zes deelvragen dus we hebben ze verdeeld drie om drie. Ik ga de harde kant
van de vragen het meest beantwoorden. Zo ga ik de feitelijke vragen doen omdat ik
meer van de feiten ben doordat ik bedrijfseconomie en economie heb.
Sam gaat meer de zachte kant doen van de vragen omdat zij meer van de kant filosofie
en MAW is.

F.6 Taakverdeling
We hebben gekozen om de hoofdvragen te verdelen zodat we er allebei 3 doen.

F.7 Planning
We hebben alles voor pitch al gedaan en we hebben alles al uit geschreven en we
hebben in ons tijdsframe ervoor gezorgd dat we meerdere versies kunnen leveren zoals je
ziet

Vak kiezen
Onderwerp
Vooronderzoek
Hoofdvragen
Deelvragen
Feedback
Definitieve hoofdvraag
Definitieve deelvragen
Brainstormen
Contact basisschool
Pitch
Inleiding
Hypothese

1-10-2019
1-10-2019
4-10-2019
4-10-2019
4-10-2019
28-10-2019
28-10-2019
28-10-2019
29-10-2019
30-10-2019
11-11-2019
15-11-2019
15-11-2019
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Onderzoeksmethode
Deelvraag 1 versie 1
Deelvraag 4 versie 1
Deelvraag 2 versie 1
Deelvraag 5 versie 1
Deelvraag 3 versie 1
Deelvraag 6 versie 1
Interview
Testen
Resultaten
Definitieve deelvragen af
Analyse
Conclusie
Discussie
Lay out
Spellingcontrole
Presentatie

1-11-2019
1-12-2019
1-12-2019
8-12-2019
8-12-2019
15-12-2019
15-12-2019
Eerste school week van januari
Eerste school week van januari
Tweede school week van
januari
Eind januari
Begin februari
Begin februari
Begin februari
Begin februari
Begin februari
25-2

Bedankt voor jullie aandacht hebben jullie nog vragen en/of onduidelijkheden?

F.8 Feedback
1. Hoofdvraag meer resultaatgericht, zodat je meer met echte resultaten kan doen.
’BESTE’ moet duidelijker gedefinieerd worden.
2. Het onderzoek kleiner maken, volgens Lisa Lam was het een toponderzoek maar te
groot. Ze zei dat we beter iets mindere op ons konden nemen. En dat we moeten
opletten dat het niet te mening gericht wordt maar ook echt op feiten.
Verder was de presentatie goed en duidelijk volgens de docenten die het beoordeelde.
Ze waren enthousiast over het onderwerp en snapte waarom we zoveel wilden doen in
ons verslag, ze zijn alleen bang dat het veel te groot is, want volgens hun is dit een jaren
onderzoek en niet een paar maandjes.
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G. Presentatie 2
G.1 Dyslexie
Zoals we in de eerste presentatie al zeiden gaat ons pas over dyslexie. We hebben voor
dit onderwerp gekozen omdat we na het vooronderzoek erachter kwamen we hier het
meeste mee konden doen.
Tijdens het op stellen van onze vragen hebben we ervoor gekozen om het 6w model te
gebruiken. Dit houdt in dat elke vraag moet beginnen met waarom, wie, welk, wanneer,
waar, hoe.
Zo kun je makkelijk controleren of je alle aspecten in je onderzoek hebt behandeld.
We kozen ervoor om een uitgebreid onderzoek te doen naar de achtergrond van
dyslexie. Om zo een goed beeld te krijgen hoe en wat het is en wat we er allemaal mee
konden ten opzichte van ons eigen onderzoek
We wisten eigenlijk zodra we besloten dit onderzoek te gaan doen om een eigen
onderzoek te gaan doen bij kinderen.
We wilden dit doen om te laten zien dat dyslexie best dichtbij is en dat het niet moeilijk
hoeft te zijn om kinderen maar ook volwassen te helpen met hun problemen met taal

G.2 Hoofdvraag
Onze hoofdvraag hebben we sinds de vorige keer iets kleiner gemaakt om er een leeftijd
aan te zetten in plaatst van het ruim houden.
We kwamen erachter tijdens het onderzoeken dat dyslexie stadiums heeft en
leeftijdsontwikkelingen, dus het was achteraf heel handig om de leeftijd aan te passen nu
hebben we ons veel meer kunnen concentreren op de belangrijke dingen.

G.3 Deelvragen
Zoals te zien is zijn ze via het 6W model geschreven, en onderzoeken we meer de
achtergrond van dyslexie. We vragen ons af hoe dingen gaan en hoe iets ontstaat,
omdat we dan weten waar de fouten liggen nu. Zo kunnen we makkelijker ons eigen
onderzoek opstellen.
Dit bleek later ook het geval

G.4 Literatuuronderzoek
Voor ons literatuuronderzoek moeten we een aantal dingen doen.
We hebben alle deelvragen uitgewerkt en met onze PWS-begeleider besproken.
Met het uitwerken hebben we niet veel moeite gehad omdat alles goed duidelijk te
vinden was.
We hebben veel informatie gevonden die we goed konden gebruiken voor ons eigen
onderzoek.
Deze data hebben we opgeschreven in een apart bestand zodat we konden zien welke
dingen specifiek we konden gebruiken voor ons onderzoek.
Het verwerken van de data hebben we in het literatuuronderzoek gedaan met woorden.
We wilden geen gebruik maken van grafieken omdat we die dingen ook konden
beschrijven. En we hebben dan ook alles heel uitgebreid beschreven. Zodat er geen
vragen gesteld kunnen worden, we hebben ons de vragen zelf gesteld en daar hebben
we in het verslag al antwoord opgeven.
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G.5 Eigen onderzoek
We hebben gekozen om een eigen onderzoek te doen omdat we denken daar meer
nuttige informatie uit te halen. We kwamen er tijdens ons literatuuronderzoek achter dat
er een aantal problemen waren bij veel dyslecten. Dat was dat ze de concentratie niet
hebben, mede omdat ze het niet leuk vinden.
Maar ook het snel herkennen van klanken is een leer punt van kinderen met dyslexie
normaal wordt dit getraind door met flits kaarten te werken. Maar hoe leuk is dat nou?
Hier kwamen we op het idee om iets met lezen te doen en een bepaalde klank/letter te
testen bij de kinderen voor de herkenning.
Kisten heeft samen met haar broer de racebaan gebouwd die de kinderen gaat testen
op hun taalvaardigheden.
Voor ons onderzoek hadden we natuurlijk kinderen nodig. Maar door de AVG is dat nogal
moeilijk te regelen. Maar nadat ik meerdere keren naar de school ben geweest, heb ik
het voor elkaar gekregen.
We kregen groep 7 kinderen met en zonder dyslexie. We hebben 9 kinderen mogen
testen met onze racebaan. Al deze kinderen hebben we ook geïnterviewd om een idee
te krijgen van wat de kinderen wel en niet fijn vinden. Want we kunnen wel op de feiten
zitten maar mensen hun. Gevoel bij dit soort dingen is ook erg belangrijk.

G.6 Te doen
Deelvragen
We hebben met onze PWS-begeleider gezeten en er zijn nog een paar dingen die iets
beter geformuleerd kunnen worden, zo daar zijn we nu mee bezig.
De laatste hand leggen aan de deelbargen.
Resultaten
We zijn de resultaten van het onderzoek nu aan het uitwerken. De interviews uitschrijven
en de gegevens van ons onderzoek op een rijtje zetten.
We zijn hier al bijna klaar mee.
We verwerken deze resultaten onder andere in cirkeldiagrammen. Om de percentages
aan te geven om het visueel te krijgen.
Conclusie
Die moeten we nog schrijven samen met de discussie en de samenvatting dit kan nog
niet gedaan worden omdat we nog de resultaten nog niet 100% op een rijtje hebben.
Lay-out
We hebben de basis van de lay-out nu gedaan, de inhoudsopgave en de volgordes.
Maar het mooi maken doen we als laatste stap.

G.7 Feedback
De hoofdvraag en deelvragen verbeteren. Zoals hulpmiddelen toevoegen en Geen
beter, ook geen helpen maar eerder hulpmiddelen.
Verder waren ze tevreden over ons verslag, verder geen tips gehad.
Hoe kunnen we kinderen van 8 t/m 12 jaar helpen met dyslexie?
Hoe kunnen we leerlingen van 8 t/m 12 jaar ondersteunen met dyslexie op school?
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