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Artikel 1 Dyslexie; wat is het? (deel 1 van 10-delige serie) 
Luc Koning Pravoo-instituut 
 
In de vorm van een 10-delige artikelenserie over dyslexie probeer ik om de vragen die ik over dit onderwerp in de loop van de jaren van kinderen, ouders, leer-
krachten, logopedisten en collega’s heb gekregen te beantwoorden. De taak die ik mezelf heb opgedragen is dat het om korte artikelen moet gaan die, inclusief de 
startpagina, niet groter mogen zijn dan 2 A4'tjes tekst (plus bronnenoverzicht). Dat betekent dat ik kort en bondig de deelthema’s aan de orde zal stellen, maar dat 
betekent ook dat met die twee A4'tjes lang niet alles over dat deelthema geschreven is. Ik hoop dat de lezer dat zal accepteren. 
Samengevat gaat het om de volgende deelthema’s: wat is dyslexie?, kun je het voorkomen?, wat zijn geschikte toetsen?, wat kan er allemaal misgaan bij de toetsaf-
name?, wat kun je er op school aan doen?, hoe werk je samen met de ouders?, hoe is de weg naar de zorginstellingen?, wat doe je als hulp geen effect te zien geeft?, 
is het redzaamheidslezen een alternatief? wat zijn de restonderwerpen? (o.a. over wie het kind is met dyslexie, etc.) Om me aan de eisen van de beknoptheid te hou-
den, heb ik er voor gekozen de nadruk te leggen op de leesproblemen. Ik zal ook proberen om op zoveel mogelijk aspecten eens een ander licht te laten schijnen dan 
u gewend bent.  
In dit eerste artikel van de 10-delige serie gaat het om de vraag wat dyslexie is.   
Steeds staat tussen haken het nummer van de literatuurverwijzing (lit. x). In het pdf-bestand zijn deze bronnen gedetailleerd weergegeven. 
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1. Wat is dyslexie?  
1.1 Een constructie 
Het eerste dat je moet zeggen over dyslexie is dat het een constructie is. Het is door 
mensen bedacht en ingevuld. Wat zeker is, is dat er kinderen zijn die ondanks veel 
begeleiding lees(spelling)problemen blijven houden.  
Nogmaals: alles wat daarna i.v.m. de definitie over leesproblemen wordt gezegd is be-
dacht.  Zo is er ooit door Blomert (lit. 1) een vragenlijst gestuurd naar de leerkrachten 
van groep 8 met vragen over kinderen met leesproblemen en op basis daarvan is be-
paald dat 3,6% van de kinderen een dermate vertraagde leesontwikkeling heeft dat je 
dat dyslexie (EED) kunt noemen. Daar komt dan nog 2% bij voor kinderen die naast de 
leesproblemen ook nog andere problemen hebben. (lit. 2) Meer stelt die basis niet voor. 
Zo is er ooit bedacht dat de maat voor die leesproblemen het snelle lezen (lit. 3) moet 
zijn. Men hanteert immers toetsen waarbij de kinderen de opdracht krijgen snel te le-
zen. Waarom is het gewone leestempo niet als norm gekozen? 
Zo is er ook bedacht dat kinderen voor een zorginstelling aangemeld mogen worden als 
ze achtereenvolgens driemaal tot de 10% zwakste lezers behoren of als ze spellingpro-
blemen hebben en tot de 10% zwakste spellers behoren plus ook nog tot de 16% zwak-
ste lezers behoren. (lit. 3) 
Zo is er ooit bedacht dat als kinderen vooral spellingproblemen hebben, je dat ook met 
het label dyslexie (dyslexie betekent letterlijk: dus beperkt lezen) aan mag duiden.  
Zo is er ooit bedacht dat zorginstellingen bij de intake toetsen afnemen waarvan niet 
aangetoond is dat al die toetsen een relatie hebben met de leesproblemen. (lit. 3 en 4) 
Zo is ooit bedacht dat een kind het label dyslexie krijgt als het anderhalf jaar door de 
school begeleid is en het daarbij zwak is gebleven en vervolgens het label dyslexie krijgt 
van de zorginstelling, terwijl tussen de 20% en 50% van de kinderen na die intensieve 
begeleiding weer ‘bij’ gekomen is op het niveau van de groepsgenoten. (lit. 5, 6 7) 
Die kinderen hebben dus nooit dyslexie gehad. 
Zo is er ooit bedacht dat dyslexie een onderwerp is dat bij het onderwijs weggehaald 
moest worden en bij de zorg ondergebracht diende te worden. (lit.8) 
Dyslexie dus een constructie. Het concept is gebaseerd op discutabele keuzen.  
Toch zijn er kinderen met verharde lees en/of spellingproblemen.  
Eigenlijk moet dyslexie gescheiden worden van dysorthografie. Hoewel de meeste kin-
deren lees- en spellingproblemen hebben, kan het voorkomen dat een kind wel ernstige 
spellingproblemen heeft, maar dat het met de leesproblemen nog meevalt in de zin dat 
die niet ernstig genoeg zijn. Als een kind drie maal een E heeft gescoord voor de spelling 
kan het voor verder onderzoek worden aangemeld als het ook leesproblemen heeft (lit. 
3 en 4). Het kind moet dan behoren tot de 16% zwakste lezers (lit.4).  Er zijn echter kin-
deren met ernstige leesproblemen die toch voor lezen een lage C halen en dus niet voor 
externe hulp in aanmerking komen. 
Mijn definitie van dyslexie is dat je pas over dyslexie zou mogen spreken (als het dan 
toch moet) als een kind na de begeleiding door een specialistische zorginstelling nog 
steeds ernstige (verhard is het dan toch al) vertraging heeft op het gebied van de lees-
vaardigheidsontwikkeling. Het zou helemaal correct zijn om het pas in groep 8 definitief 
te bepalen. Daarbij zou ik niet de DMT-normen of andere toetsnormen hanteren waarbij 

de instructie is snel te lezen, maar uit willen gaan van de standaard om in een gewoon 
leestempo te lezen. Het is moeilijk te verdedigen dat een kind het label dyslexie zou 
kunnen krijgen als het eind groep 7 op de DMT 196 (lit. 9)woorden kan lezen. Bij het 
redzaamheidslezen is dat voldoende, maar op dit moment kunnen kinderen met een 
score van 196 het label dyslexie om hun nek krijgen. 
 
1.2 Definitie 
Dyslexie is een blijvend, ernstige vorm van vertraagde ontwikkeling van de lees-
vaardigheid die bepaald kan worden nadat specialistische hulp is geboden.  
Op dit moment is voor velen de E-kwalificatie ernstig en in een van de komende artike-
len zal ik aangeven dat dat voor het redzaamheidslezen heel anders ligt. Dit betekent 
dat veel diagnoses veel te vroeg gesteld zijn en er kinderen profijt hebben van een ver-
klaring terwijl ze helemaal geen dyslexie hebben. Dyslexie is dus een label voor iets dat 
je vast kunt stellen op een manier zoals dat is afgesproken met behulp van een leestoets 
met normen. Het is geen verklaring voor die leesproblemen.  
 
1.3 Multicausaliteit voor dyslexie 
Lang is men er vanuit gegaan dat dyslexie een deficie ntie is op het gebied van het fone-
mische bewustzijn (lit. 10), maar uit onderzoek is gebleken dat tweederde van de zwak-
ke lezers in groep 3 problemen heeft met het fonemische bewustzijn (8), maar eender-
de dus niet. Ook komt het voor dat kinderen die goed lezen een matige beheersing heb-
ben van het fonemisch bewustzijn en letterkennis. Er is bij dyslexie sprake van multi-
causaliteit. De leesproblemen worden veroorzaakt door combinaties (lit. 11) van: 
1. Een fonemisch deficiet in de vorm van een problematische klanktekenkoppeling. 

(lit. 10) 
2. Woordbeeldautomatiseringsbeperkingen. Na het aanvankelijk lezen speelt de 

klanktekenkoppeling een minder grote rol en moet kind ook woordbeelden in z’n 
geheel herkennen (de directe woordherkenning) Bij sommige kinderen hebben 
deze problemen te maken met een algemeen automatiseringsdeficiet (lit. 12, 13). 
Zij hebben bijvoorbeeld vaak ook moeite met het geautomatiseerd rekenen.  

3. Samenhangend met het voorafgaande kan er ook sprake zijn van visuele proble-
men (lit. 14 en 15). 

4. Afasie (lit. 16). Woordvindingsproblemen kunnen ook het lezen belemmeren. 
5. Een integratiebeperking: hierbij gaat het om kinderen die de deelvaardigheden 

los wel beheersen, maar ze niet tegelijkertijd tot kunnen passen (lit. 17). 
6. Taalinterpretatiebeperking: een deel van het lezen is voorspellend lezen. Op ba-

sis van de inhoud en de grammaticale kennis kun je ook voorspellen welke woor-
den er komen. Sommige kinderen hebben een voldoende taalontwikkelingsni-
veau, maar kunnen daar geen gebruik van maken tijdens het lezen (lit.18). 

7. Een problematisch functionerend feedbackmechanisme. In de EMT komt het 
woord -hamer- voor en sommige kinderen lezen /ham/mur/ Een deel van die 
kinderen merkt al zeer snel dat het woord niet bestaat en kijkt terug en corri-
geert zichzelf. Er zijn ook kinderen die /ham/mur/ lezen en gewoon doorlezen. 
De kenmerken van woorden bevinden zich in het mentale lexicon en bij sommige 
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kinderen is dat mentale lexicon onvoldoende gevuld of ze kunnen er niet bij (lit. 
19). 

8. Sommige kinderen hebben leesproblemen omdat ze leerproblemen hebben. Ze 
hebben moeite met de transfer of training en kunnen niet/matig onthouden/
toepassen wat ze geleerd hebben.  

9. Erfelijkheid (lit. 20 en 21). 
Deze bovenstaande mogelijke oorzaken gelden ook voor kinderen met leesproblemen, 
terwijl daarbij als aanvullende oorzaak geldt: 
10.       Ontoereikend leesonderwijs, ook wel didactische verwaarlozing genoemd. 
 
1.4 Vier lagen 
We hebben bij dyslexie te maken met vier lagen: 
1. De beschrijving van het leesgedrag: de mate waarin het kind zich ontwikkelt en 

de aard van het leesgedrag 
2. De onderliggende verklarende factoren (zie vorige 9 genoemde verklaringen) 
3. De neurologische basis. Het is algemene geaccepteerd te veronderstellen dat er 

bij de kinderen met ernstige blijvende leesproblemen sprake is van vormen van 
neurologisch disfunctioneren. Dat is helaas niet met een test vast te stellen. Maar 
men vermoedt dat de centra die verantwoordelijk zijn voor de waarneming van 
vormen en die later na training ook een functie hebben bij het herkennen van 
letters/woordenbeelden niet goed functioneren. Daarnaast  functioneren de ver-
bindingen die zorgen voor informatie-uitwisseling tussen hersenregio’s die be-
trokken zijn bij het gehoor en hersenregio’s die betrokken zijn bij taalverwerking 
en spraak ook niet optimaal. (lit. 16)Duidelijk uitgelegd door Bonte, zie lit. 27. 

4. De erfelijkheid voor leesproblemen speelt ook een aanzienlijke rol (lit. 20 en 21). 
 
1.5 En falend onderwijs? 
U komt hier niet tegen de oorzaak van falend onderwijs. (zie ook punt 10 bij 1.3) Er zijn 
kinderen die zwak lezen omdat ze te weinig instructie en oefening hebben gehad, maar 
die kinderen hebben geen dyslexie. De leesontwikkeling van deze kinderen zal sterk 
verbeteren door de juiste begeleiding. Ze hebben wel leesproblemen, maar geen dys-
lexie zoals ik dat in het voorafgaande heb gedefinieerd. Op dit moment krijgt minimaal 
20% van deze kinderen ten onrechte de diagnose dyslexie (lit. 3, 5, 6, 18). 
 
1.6 De huidige praktijk 
In het voorafgaande is al wel duidelijk dat ik het met veel kenmerken van de huidige 
praktijk niet eens ben. Het huidige systeem kent veel weeffouten. Laat ik er een paar 
noemen: 
1. De fout dat men dyslexie niet scheidt van dysorthografie. 
2. Bij EED moet er sprake van zijn dat kinderen naast de lees/spellingproblemen 

geen psychosociale of andere problemen hebben. Het is echter zo dat je bij de 
kinderen met bijvoorbeeld autisme ook kinderen tegenkomt die relatief heel 
zwak lezen, maar voor hen is er geen of is er slechts met veel moeite vergoede 
hulp te krijgen. 

3. Eigenlijk (zie punt 2) is dyslexie een subgroep bepaalde aandoening. Je hebt ook 
kinderen met bijvoorbeeld cognitieve beperkingen die zo slecht lezen vergeleken 
met lotgenoten, dat er eigenlijk ook sprake is van dyslexie. Daar zouden dus aan-
gepaste criteria voor moeten zijn. 

4. In de andere artikelen komen nog wel meer ongewenste praktijken aan de orde. 
 
1.7 Is het label nodig? 
De vraag is of je in de praktijk het label dyslexie nodig hebt. Veel ouders vinden het 
functioneel omdat de aandoening van hun kind een naam heeft en hun vermoeden 
wordt bevestigd en veel zorgverleners zouden er ook niet zonder kunnen. Bovendien is 
het vergoedingensysteem gebaseerd op het labelen. 
Toch heeft dat labelen ook wel een nadeel, omdat de aandoening op het bordje van het 
kind ligt. Het zou beter zijn om leesvaardigheidsniveaus aan te geven in de vorm van 
hulpvragen aan de leerkracht. In het redzaamheidslezen (lit. 19) onderscheiden we vier 
vormen van leesvaardigheid met als bijbehorende hulpvragen: 
1. Kinderen die vragen om motiverende leesboeken en literatuureducatie omdat zij 

zichzelf kunnen leren lezen. 
2. Kinderen die vragen om een leesmethode. 
3. Kinderen die vragen om een leesmethode plus extra oefening. 
4. Kinderen die vragen om een leesmethode plus extra oefening plus speciale lees-

begeleiding die aansluit bij hun specifieke leeskenmerken. (ook wel zorgniveau 3 
genoemd) 

 
1.8 De prevalentie 
Op basis van een onderzoek in 2019 concludeert de onderwijsinspectie (lit. 26)dat 
tweemaal zoveel kinderen een dyslexieverklaring hebben dan mag worden verwacht. 
De verwachte prevalentie voor EED is 3,6% (later is daar 4% van gemaakt.) De ree le 
prevalentie zit tussen de 7,5 en 10%. Het effect daarvan is het uit de hand lopen van de 
kosten en het voor een deel verstrekken van een diagnose aan kinderen die helemaal 
geen dyslexie hebben. Zie voor meer informatie over de prevalentie: lit. 24. 
 
1.9 De uitwassen 
Er zijn m.b.t. dyslexie veel uitwassen. Zo komt het voor dat de ouders van een kind te 
horen krijgen van een zorginstelling dat ze niet in aanmerking komen voor vergoede 
hulp, terwijl die ouders na shoppen een zorgverlener vinden die die vergoede hulp wel 
wil bieden (https://berkel-b.nl/post/en-nog-steeds-wordt-er-geshopt-in-de-dyslexiezorg Er 
is dus blijkbaar geen eenduidig beleid tussen de zorgverleners onderling. 
In de hulpverlening kom je veel dwaalwegen tegen (lit. 25), maar ook op LinkedIn. Hoe 
minder mensen van het lezen weten, des te meer bieden ze hulpverleningsvormen aan 
die weinig/niets met het leesproces zelf te maken hebben. 
Een uitwas vind ik ook de dyslexieapp die in omloop is en waar je door middel van het 
aanklikken van statements kunt bepalen of er waarschijnlijk sprake is van dyslexie. Er 
is geen enkele evidentie aangetoond voor die statements en bovendien levert het wille-
keurig aanklikken van statements altijd een vermoeden van dyslexie op. 

https://berkel-b.nl/post/en-nog-steeds-wordt-er-geshopt-in-de-dyslexiezorg
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Artikel 2 Kun je dyslexie voorkomen? (deel 2 van 10-delige serie) 
 

Het antwoord op de vraag in dit artikel of je echte dyslexie kunt voorkomen kan niet anders zijn dan: nee, mits je er vanuit gaat dat je het label dyslexie pas kunt 

hanteren als een kind, indien van toepassing, speciale hulp heeft gehad door een specialist. In artikel 1 hebben we er voor gepleit om de diagnose zo laat mogelijk 

te stellen omdat uit onderzoek is gebleken dat minstens 20% van de kinderen na behandeling op het niveau van de groepsgenoten is gekomen. Echte dyslexie kun 

je dus niet voorkomen. (lit. 8) 

Een andere vraag is of je leesproblemen kunt voorkomen of vertragingen in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Het antwoord daarop is: ja. In dit artikel gaat 

het over: moet je echt beginnen bij de kleuters?, wat is goed leesonderwijs en een goed zorgsysteem, is dyslexie echt een probleem van de kwaliteit van het onder-

wijs?, Vernooy en Bosman, etc. 

Hoewel het in deze artikelenserie vooral gaat over het technisch lezen, zullen we in dit tweede artikel twee tips geven voor goed spellingonderwijs, nl. de 

Fehlerkartei en het procesgerichte dictee.  Daarmee kunt u veel spellingproblemen voorkomen. 
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 2.1 Dyslexie kun  je niet voorkomen, maar leesproblemen wel 
In het eerste artikel is al aangegeven dat er een groep kinderen is die, ondanks alle 
hulp, toch zwak blijft lezen en spellen. De problemen van deze kleine groep kinderen 
is niet te voorkomen, maar er is een groep kinderen, waarvan een deel nu wordt gedi-
agnosticeerd is als EED die dat label ten onrechte krijgen. Dat heeft te maken met het 
feit dat de zorginstellingen niet even nauwkeurig zijn in het hanteren van de criteria 
(lit 1.) en het heeft te maken met het feit dat het leesonderwijs nog beter kan. Sommi-
ge scholen melden immers nauwelijks kinderen aan voor het vervolgtraject (lit. 2) en 
het is bekend dat in elk geval 20% van de EED-kinderen na de externe hulp weer          
–op niveau zijn-.  
Nogmaals sommige kinderen die nu een EED-diagnose krijgen, hebben geen dyslexie 
omdat er bij het diagnosticeren te –rekkelijk– te werk is gegaan (lit .1 en lit. 24) en 
omdat er toch te weinig gerichte begeleiding heeft plaats gevonden. Dat wordt ook 
wel vals-positief genoemd of pseudo-dyslexie. (lit.3) Daarnaast is het zo dat er een 
groot aantal kinderen is dat na de begeleiding door de zorginstelling weer-bij– is. (lit. 
1) Die onjuiste diagnoses hadden voorkomen kunnen worden als men de diagnose 
dyslexie pas stelt nadat er specialistische hulp is geboden (niveau 4), maar nogmaals: 
de echte dyslexie kan niet voorkomen worden.  
  
2.2 Beginnen bij de kleuters? 
De vraag is wat je kunt doen om leesproblemen of pseudodyslexie te voorkomen. Vol-
gens v.d. Leij (lit. 4) zou je in de kleuterperiode al aan klankherkenning en letterken-
nis moeten werken om leesproblemen te voorkomen. Die voorschotbenadering met 
de programma’s Letters in beweging en Bouw  of het Voorlopertje van Pravoo zou een 
bijdrage kunnen leveren om leesproblemen te voorkomen. Ook Vernooy pleit voor de 
voorschotbenadering in de vorm van auditieve activiteiten (zelfs auditieve analyse) en 
het leren benoemen van 15 letters (lit. 5) 
Van der Pol (lit. 6) stelde echter vast dat niet de letterkennis, maar de literaire bele-
ving (luisteren naar verhalen, etc) bijdraagt aan het latere proces van leren lezen. 
Waar je voor kiest in groep 1 en 2, is echter niet alleen evidence based, maar ook visi-
on based in de zin dat het bepaald wordt door de visie op kleuters en  kleuteronder-
wijs. (lit. 9)Het kan immers zo zijn dat u andere ontwikkelingsaspecten belangrijker 
vindt dan het oefenen van de auditieve analyse en letterkennis bij deze jongen kin-
deren. Veel van die inhouden komen immers in groep 3 nogmaals aan de orde.  
Het is wel aannemelijk dat het goed is voor kinderen dat ze bezig zijn met klanken. 
Geletterdheid in de vorm van interactief voorlezen, begrijpend lezen, woordenschat-
vergroting, boekpromotie en een goed ingerichte leesschrijfhoek zijn in het kleuteron-
derwijs ook essentieel. Op deze terreinen ligt er een grote taak voor het onderwijs in 
groep 1 en 2.  
Maar of de kinderen kunnen/moeten beginnen met het leren lezen moet in groep 1 en 
2 door de interesse van het kind bepaald worden. De beheersing van 16 letters hoort 
niet tot de core business van groep 1 en 2. Ten aanzien van de voorschotbenadering 
zien we wel een functie voor kleuters met een groep 2-verlenging in de periode van 
januari tot juni. 

2.3 Goed leesonderwijs; wat is dat?  
De meeste kinderen leren in groep 3 lezen met een versie van Veilig leren lezen, Actief 
leren lezen of Lijn 3 en daarna maakt men vaak gebruik van de methode Flits, Estafet-
te, Karakter, Atlantis, o.i.d. Op zichzelf zelf zijn dit allemaal goede leesmethoden omdat 
er instructie wordt gegeven en omdat ze oefenvormen bevatten met betrekking tot 
een groot scala aan woordtypen. Er zijn geen slechte leesmethoden. Uit een (lang gele-
den) onderzoek van 1995 bleken er geen grote verschillen in resultaten tussen de me-
thoden onderling (lit. 7) Uit een onderzoek van Blok en anderen bleek echter dat de 
methoden van 1991 (Leeslijn, Leessleutel en Veilig leren lezen) tot een leeropbrengst 
leiden die hoger is dan de in het Cito‐ leerlingvolgsysteem vastgestelde normop-
brengst. Het is dus wel mogelijk om met een goede methode boven verwachting te 
presteren. (lit.11) 
 
Het is echter de vraag of die methoden door iedereen goed worden gebruikt en dat 
brengt ons bij de vraag wat goed leesonderwijs is. Volgens Bosman en Vernooy                                                 
(lit. 10) kan het percentage kinderen met dyslexie (of beter gezegd kinderen met een 
zwakke leesprestatie) worden verlaagd door goed leesonderwijs. Op dit moment ont-
wikkelen we vanuit het redzaamheidsproject een kwaliteitslijst technisch lezen die u 
als checklijst kunt gebruiken. Aan het eind van dit schooljaar is die lijst gereed. Die 
lijst bevat competenties op het gebied van de houding, kennisaspecten maar vooral 
didactische standards die goede opbrengsten opleveren. Met betrekking tot de didac-
tiek gaat het dan om de volgende kenmerken van een goede leesles: 
1. Zie punt 11 van dit protocol. 
2. De kinderen wordt duidelijk gemaakt welke vaardigheden of woordtypen ze 

gaan oefenen. 
3. Enkele kinderen herhalen die uitleg. 
4. Er wordt aangegeven wat het aanpakgedrag is van die woorden. 
5. Enkele kinderen herhalen de instructie t.a.v. de aanpak. 
6. Er wordt geoefend op drie niveaus: woordniveau, zinsniveau en tekstniveau. 
7. Er wordt gebruik gemaakt van aansluitende technieken zoals herhalend lezen, 

maar ook de herhaalde zinsmethode, etc. (lit. 22) 
8. Het visualiseren wordt toegepast en de bespreking van woordbetekenissen. 
9. De kinderen leren de geoefende vaardigheden ook toe te passen bij het lezen in 

een gewoon leesboek.   
10. De kinderen evalueren de les en houden dat bij in hun portfolio 
11. De kinderen geven aan wat er een volgende keer nog wel extra herhaald/

geoefend kan/moet worden vanuit deze les.  
 
Kenmerkend van deze didactische cyclus is dat vaardigheden expliciet worden aange-
leerd. Deze cyclus bevat componenten van EDI (lit. 14, 15, 16, 17) en de orthodidac-
tiek (lit. 17) 
In de literatuur kom je wel tegen dat kinderen met leesproblemen meer instructie 
nodig hebben, maar dat is onjuist. Ze hebben vooral meer oefening nodig, speciale 
oefenstof en meer begeleiding tijdens het lezen zelf. Dat laatste zal in artikel 5 worden 
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aangegeven. Belangrijk is ook te weten dat zwakke lezers weinig hebben aan het op 
eigen tempo zelfstandig laten lezen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig. (lit. 19). 
Ook is bekend dat het niet zo is dat zwakke lezers als ze ouder worden vanzelf beter 
gaan lezen. Alle zwakke lezers hebben begeleiding nodig, ook de zwakke lezers zonder 
dyslexielabel. (lit. 20) 
Een belangrijke is regel is dat kinderen tijdens de leesles minimaal 90% van de 
lestijd lezen. Dat kan individueel, in duo’s, in groepjes of meelezen bij het lezen met 
de gehele groep. Dat kan vanaf papier, maar ook met een computerprogramma. 
In groep 4, 5 en 6 moeten kinderen minimaal een half uur lezen per dag. 
 
Goed leesonderwijs kenmerkt zich ook door een juiste differentiatie en bevat een in-
deling in 4 groepen (lit. 23): 
1. kinderen die zichzelf kunnen leren lezen door goede boeken te lezen en activi-

teiten uit te voeren in het kader van literatuureducatie. 
2. Kinderen die een leesmethode nodig hebben. 
3. Kinderen die een leesmethode nodig hebben plus extra oefenstof. 
4. Kinderen die een leesmethode nodig hebben plus extra oefenstof plus speciale 

leesbegeleiding 
Een belangrijke invalshoek bij deze indeling is dat niet alleen de kinderen met ernsti-
ge leesproblemen speciale leesbegeleiding nodig hebben maar dat ook kinderen met 
lichtere problemen zorg nodig hebben in de vorm van extra oefenen. 
Daarnaast is het belangrijk om de subgroepenstructuur regelmatig te doorbreken en 
kinderen niet altijd op basis van een leesniveau te plaatsen, maar kinderen met ver-
schillende leesvaardigheden met elkaar te laten lezen. Dat is voor de groepsintegratie 
belangrijk, maar kan ook goed zijn voor de leesontwikkeling. De zwakke lezer kan 
meelezen met de betere lezen en de betere lezer kan de zwakke leerling goed corrige-
ren. Als de zwakke lezer een verhaal door een goede lezers voorgelezen krijgt kan dat 
ook de beleving van het verhaal optimaliseren. Deze vorm van differentie ren wordt 
aangeduid met dynamisch differentiëren. 
Bij het aanvankelijk lezen is het belangrijk niet de herfstsignalering af te wachten, 
maar eerder in te grijpen. Dat kan als u weet welke kinderen er met een verhoogd risi-
co met groep 3 beginnen. 
Vul daarom eind groep 2 een dangerous signslijst voor de kinderen in. Met die lijst 
kunt u inschatten of het kind een verhoogde kans heeft op dyslexie. 
Die lijst kunt u gratis downloaden vanaf: https://www.pravoo.com/dyslexie-
leesproblemen  
 
Als kleuters een verhoogde kans op dyslexie hebben, is het belangrijk om meteen van-
af het begin van groep 3 (lit. 13) speciale begeleiding te bieden in de vorm van bege-
leid oefenen, extra oefenen en herhaald oefenen van de stof uit de leesmethode even-
tueel aangevuld met speciale programma’s die in artikel 5 aan de orde komen. 
Goed leesonderwijs houdt er ook rekening mee dat er na de vakantie vaak een terug-
val is bij veel kinderen. U oefent dan met de 50% zwakste lezers de woordtypen van 
het afgelopen half jaar. 

Hoewel er door Vernooy en Bosman regelmatig op wordt gewezen dat goed onderwijs 
van invloed is op de prevalentie van dyslexie stelt de inspectie in haar rapport van 
2019:  Opvallend is ook dat dat er nauwelijks een relatie is tussen het percentage zwak-
ke lezers en/of spellers en de kwaliteit van het lees- en spellingsonderwijs.  
Hier wordt de indruk gewekt dat leeszwakte een onafhankelijke grootheid is die zich 
manifesteert lost van de kwaliteit van het onderwijs. Braams geeft aan dat er geen 
consensus is over ondermaat onderwijs (lit. 12). Toch wordt algemeen wel aangeno-
men dat ondermaats onderwijs van invloed is op de leesprestatie van kinderen (lit. 
14)  en ook kan leiden tot pseudodyslexie. 
 
De grote relatie met de woordenschat 
Een belangrijke rol bij het lezen wordt gespeeld door het mentale lexicon. Het mentale 
lexicon maakt deel uit van het langetermijngeheugen. Alle woorden die we ons vanaf 
onze babytijd eigen maken, worden erin opgeslagen. 
Citaat: Van elk woord zijn in het mentaal lexicon verschillende eigenschappen opgesla-
gen. In de eerste plaats bevat een concept semantische informatie over de betekenis van 
een woord. Maar het bevat ook informatie over hoe een woord klinkt (akoestische infor-
matie), hoe je het uitspreekt (fonologische informatie), hoe je het vervoegt en verbuigt 
(morfologische informatie), hoe je het in een zin gebruikt (syntactische informatie), in 
welke pragmatische situaties je het gebruikt en hoe je het schrijft (orthografische infor-
matie). Al die verschillende soorten informatie worden wel de identiteiten van een woord 
genoemd. (bron: lit. 21)  Dat betekent dat woordenschatvergroting een belangrijke rol 
dient te spelen bij het technisch lezen. Dat is ook de reden je bij het oefenen niet alleen 
teksten moet oefenen, maar ook losse woorden en zeker grammaticale structuren in 
de vorm van zinstypen. (lit. 22) Ook het bespreken van woordbetekenissen en  varian-
te verschijningsvormen van de woorden (morfologie)  is belangrijk. In het eerste arti-
kel heb ik de rol van het mentale lexicon geï llustreerd aan de hand van het verschijn-
sel van de feedbackmechanisme.   
 
2.4 Een goed volgsysteem 
Goed onderwijs is mogelijk als men een goed systeem heeft om de ontwikkeling van 
kinderen te kunnen volgen. Dat betekent dat kinderen minimaal tweemaal per jaar 
getoetst moeten worden en het betekent ook dat het systeem de 4 typen kinderen 
moet kunnen onderscheiden. 
 
2.5 Twee tips m.b.t. de preventie van spellingproblemen 
Hoewel het in deze serie vooral gaat over problemen met het technisch lezen wil ik 
aan het eind van dit artikel wijzen op twee belangrijke aspecten van het spellingon-
derwijs. Die twee tips hebben betrekking op het gegeven dat veel spellingproblemen 
te maken hebben met het feit dat kinderen niet goed nadenken VOORDAT ze een 
woord opschrijven. Het gaat dan om:  
A. Het principe van het geschreven hele woord 
B. De procesgerichte benadering 
Download gratis de informatie op: https://www.pravoo.com/dyslexie-leesproblemen  

https://www.pravoo.com/dyslexie-leesproblemen
https://www.pravoo.com/dyslexie-leesproblemen
https://www.pravoo.com/dyslexie-leesproblemen
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Artikel 3 Wat zijn geschikte toetsen? (deel 3 van 10-delige serie) 
 

Bij de begeleiding van kinderen met leesproblemen speelt het leerlingvolgsysteem een grote rol. Binnen zo’n systeem worden er toetsen gebruikt. De vraag is wat 

goede toetsen zijn om de ontwikkeling van de leesvaardigheid te kunnen volgen. In dit artikel gaat het over de herfstsignalering, de DMT, de AVI-toets, andere toet-

sen, diagnostische toetsen, de toetsminimalisatie, summatief en formatief evalueren en de mogelijkheden voor kinderen om hun eigen ontwikkeling te kunnen vol-

gen in de vorm van een portfolio.   

Als dit artikel verschijnt kan het zo zijn dat u net weer met de halfjaarlijkse toetsafnames bezig bent. We zullen u dan ook aansporen om z.s.m. te stoppen met het 

afnemen van de race-toetsen.  

Dit artikel verschijnt op 20 januari. 
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3.1 Toetsen 
Om de ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen te kunnen volgen, zijn er geen 
andere verantwoorde manieren dan het afnemen van genormeerde toetsen op de wijze 
zoals in de handleiding van die toetsen is aangegeven. Het gaat bij die technische lees-
vaardigheid om twee kenmerken, nl. snelheid en nauwkeurigheid.  
Hoe snel en hoe nauwkeurig kan alleen verantwoord bepaald worden aan de hand van 
normen. In het nu volgende wordt eerst het toetsplan weergegeven. Daarna worden de 
mogelijke toetsen besproken en vervolgens gaat het over het verschil tussen formatief 
evalueren en summatief evalueren. 
We eindigen met de toetsminimalisatie, het portfolio en de diagnostische leestoets. 
Bij het toetsen mag het niet alleen om de toetsen zelf gaan, maar gaat het eveneens om 
de juiste afname. In het volgende artikel (nr. 4) wordt de juiste afname besproken. 
 
3.2 Het toetsplan 
Een verantwoord toetsplan ziet er als volgt uit: 
1. Het invullen van de dangerous signslijst aan het eind van groep 2. Die lijst is bij 

artikel 2 aangeboden. (lit.1) 
2. De herfstsignalering. Deze signalering heb ik in september 1969 geï ntroduceerd 

in een artikel in het Praxis-bulletin (lit.2). De originele opzet was om bij de 50% 
zwakste kinderen (dus niet de gehele groep 3) te checken wat de opbrengsten 
zijn van de eerste periode van aanvankelijk lezen. Het gaat dan om woorden, let-
terkennis en auditieve vaardigheden die in die eerste weken aangeboden waren. 
Helaas wordt de herfstsignalering nu vaak bij alle kinderen gedaan en dat is vol-
strekt overbodig. 

3. In groep 3 in januari/februari afnemen van de DMT, kaart 1 en 2, een toets letter-
kennis en fonemisch bewustzijn bij alle kinderen. 

4. In juni in groep 3 afnemen van kaart 1+2+3 van de DMT en voor de zwakke lezers 
nog de toetsen letterkennis en fonemisch bewustzijn. 

5. Daarna ieder jaar tweemaal per jaar de afname van de DMT. Zie 3.6 over de toets-
minimalisatie. 

Tussen deze bedrijven door neemt men ook nog veel methodegebonden toetsen af en 
daarbij moet ook de vraag gesteld worden of dat allemaal nodig is. Tot zover wat rede-
lijk gangbaar is in de onderwijspraktijk. 
 
3.3 De toetskeuze 
Ik krijg regelmatig de vraag voorgelegd of het niet beter is om de AVI-toetsen te gebrui-
ken in plaats van de DMT. Immers, zo stelt men, het lezen van losse woorden is onna-
tuurlijk. Het gaat toch om het lezen van teksten! Ook in de literatuur kom je die gedachte  
tegen (lit. 3).  
Soms stapt men over op de schoolvaardigheidstoets Technisch lezen van Boom. Meestal 
stelt men dat een kind op een woordtoets aanzienlijk slechter scoort dan op een tekst-
toets. Dan is de keus vaak snel gemaakt en kiest men de teksttoets om de leesontwikke-
ling vast te stellen. 
Daarbij maakt men enkele denkfouten, nl.: 

• 1. Het is de vraag of een instrument waarop het kind het beter doet, ook een beter 
instrument is. 

• 2. Een van de grootste nadelen van de AVI-toetsen is dat je er te veel fouten op 
mag maken. Er zijn kaarten waar kinderen wel 10 fouten op mogen maken. Hoe-
wel de meeste mensen nauwkeurig lezen belangrijker vinden bij het lezen dan het 
leestempo, accepteert men 10 fouten. (In de vorige versie van de AVI-kaarten wa-
ren er toetskaarten waarop je 15 fouten mocht maken (M5A)). Stel je eens voor 
dat je een leesles geeft en een kind leest een tekst ter grootte van nog geen A4’tje 
dan moet je 10 tot 15 fouten accepteren. Als je in je begeleiding de nadruk legt op 
nauwkeurigheid dan weet je al dat de AVI-kaarten ongeschikt zijn. Wat zegt het 
dan als een kind AVI-kaart E5 beheerst als het zoveel fouten mag maken? Het ge-
bruik maken van teksttoetsen is voor-de-gek-houderij. Je maakt het mooier dan 
het is. Bovendien moet je minimaal 3 toetsen afnemen en dat kost veel tijd. 

• 3. Het is bekend dat de decodeervaardigheid het beste wordt vastgesteld aan de 
hand van het lezen van losse woorden. (zie ook de site van de NKD). Ook bij de 
terminologie in het kader van dyslexie spreekt men over woordidentificatie.  

• 4. Volgens Smits (lit. 3) is de DMT minder geschikt voor het beschrijven van de  
voortgang omdat de voornaamste resultaten bij de kinderen met ernstige lees-
problemen meestal geboekt worden op tekstniveau (geen wonder als je zoveel 
fouten mag maken) en niet op woordniveau (geen wonder als het snel moet en de 
opbouw van kaart 3 niet deugt). 

 
En de Schoolvaardigheidstoets Technisch lezen van Boom? Die moet om dezelfde denk-
fouten afvallen en bovendien heeft die een merkwaardige instructie namelijk: 'Ik wil 
graag weten hoe vlug jij al kunt lezen'.  Het is dus een duidelijke racetoets. Er wordt geen 
opdracht gegeven nauwkeurig te lezen. Verderop in de instructie kom je tegen: 'Ik zeg 
zoveel mogelijk omdat alles lezen niet zal lukken. Dat kan bijna niemand'.  
Deze instructie is al genoeg reden om deze toets niet te gebruiken. Een derde reden is 
dat deze toets de eenvoudige woorden toetst en geen tremawoorden, leenwoorden etc. 
bevat en dus zeker niet bruikbaar is vanaf groep 6 als je uitgaat van het formatieve as-
sessment (zie paragraaf 3.5). Bovendien correleert deze toets hoog met de DMT. Dan 
kun je net zo goed de DMT afnemen. 
 
3.4 Dan toch maar de DMT? Ja, mits….. 
We adviseren u om  de DMT af te nemen mits drie problemen van de DMT zijn opgelost: 
• A. Kaart 3 van de DMT kan al worden afgenomen vanaf eind groep 3, maar in de 

eerste 10 woorden komen al zoveel struikelwoorden voor dat kinderen daarop 
vastlopen en het is vraag of het gebruik van kaart 3 wel bruikbaar is. Er moet dus 
een andere kaart komen. Op de Cito-DMT kaart 3 kom je bij de eerste 10 woor-
den, woorden tegen als: alfabetisch, export, liniaal, busmaatschappij, populair, etc. 
Uit ervaring met de vorige versie blijkt dat er kinderen zijn die blokkeren bij die 
woorden. Dat heeft tot gevolg dat ze niet toekomen aan de relatief makkelijke 
meerlettergrepige woorden als: opa, tuinhek, hengel, rietje, kanaal, etc 

• B. Vanuit het formatieve assessment waarbij een toets een hulp moet zijn om een 
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bijdrage aan de groei van een kind te kunnen leveren, is deze toets vanwege kaart 
3 onbruikbaar omdat de toets niet kan helpen bij die groei vanwege het feit dat de 
woordkeuze geen goede afspiegeling is van wat er in de meeste methoden voor 
voortgezet lezen aan de orde komt.  

• C. De DMT leidt tot racelezen. Het -SNEL- in de instructie zorgt ervoor dat kin-
deren gaan jagen en dat de norm voor het lezen -snel lezen- is geworden. Daar 
moeten we vanaf en we moeten overstappen op -GEWOON- lezen als norm. Opval-
lend is dat veel kinderen de woorden niet gewoon uitspreken, maar de klanken in 
elkaar schuiven en ze er als het ware uitschieten. 

 
3.5 Summatief of formatief evalueren 
Citaat: Summatief toetsen is prestatiegericht en vaak gebonden aan een norm. De toetsen 
hebben een hoog goed/fout gehalte en zijn vaak een momentopname na het leren. Je kunt 
ook zeggen dat summatief toetsen een meting is om de balans op te maken, een terugblik of 
een eindmeting. Het is een selectiemiddel waarvan het resultaat meetelt voor een eindcij-
fer/beoordeling. De leerling oefent voor de toets en niet om het leren zelf. Op deze manier 
neemt de leerkracht de beslissing of de leerling de vaardigheid voldoende beheerst. De nor-
men voor de summatieve toets zijn gebaseerd op empirisch onderzoek. De reguliere afname 
van de DMT is daar een voorbeeld van. (bron: lit. 4)   
Bi j de DMT levert dat een ABCDE of I,II,III,IV,V-indeling op. Die normen zijn gekoppeld 
aan percentielen, In het verleden is het vaak voorgekomen dat het Cito die normen aan-
paste. Wat je ook al school doet, je blijft 10% van de kinderen houden met ernstige lees-
problemen. 
Bij het formatief evalueren (lit. 5) ligt de nadruk op de persoonlijke groei van de kin-
deren. De normen van de toetsen worden niet op basis van onderzoek vastgesteld, maar 
op basis van een keuze voor een overweging. 
Door de afname van de formatieve toets krijgt de leerkracht helder zicht op de mate van 
beheersing van vooraf bepaalde leerdoelen. Hierop kan de instructie of de leerstof dan 
worden afgestemd. Formatieve toetsing is een doorlopend proces van informatie verza-
melen over de leerresultaten. Deze informatie kunnen de docenten of leerkrachten ge-
bruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding. De redzaamheidsmanier van afnemen 
van de DMT is een voorbeeld van een formatieve toets. (bron: Lit. 6) 
Summatief evalueren bij de DMT betekent dat de totaalscore van het aantal afgenomen 
toetskaarten centraal staat en die score levert een kwalificatie op (ABCDE).  
Bij het formatieve evalueren gelden er ook aparte normen voor de afzonderlijke kaarten 
die corresponderen met bepaalde woordtypen. De eindscore is dan niet doorslaggevend, 
maar de vraag of de deeldoelen beheerst zijn. Dat wordt ook wel blokbeheersing ge-
noemd. Daarnaast is het zo dat de gewenste eindscore (het criterium) niet bepaald is op 
basis van onderzoek, maar op basis van een visie m.b.t. de redzaamheid. Bij het redzaam-
heidslezen is het eindcriterium eind groep 7: 170 woorden op de drie DMT kaarten. 
Het grote voordeel van het formatieve toets is dat kinderen veel beter zicht kunnen krij-
gen op hun groei. Ze weten de weg die ze afgelegd hebben, waar ze nu zijn en  waar ze 
nog naar toe moeten. Het criterium is ook voor de kinderen duidelijk. Daarnaast is het zo 
dat de normen hetzelfde blijven en niet zoals bij het Cito worden aangepast 

3.6 De toetsminimalisatie 
Over het algemeen nemen scholen veel te veel toetsen af in het kader van het volgen van 
de vaardigheden op het gebied van het technisch lezen. 
Je moet nu vanaf groep 5 met de DMT minimaal twee kaarten afnemen. Dat is vaak hele-
maal niet nodig. Als een kind de m(m)k(k)(m)m-woorden voldoende kan lezen dan zou 
u ook met alleen kaart 3 moeten kunnen volstaan. Dat scheelt veel toetstijd. Uit het pilot-
onderzoek binnen het redzaamheidsproject is gebleken dat dat verantwoord kan.  Ook 
het afnemen van de AVI-kaarten waarbij je minimaal twee kaarten af moeten nemen 
kost te veel tijd.  
 
De scholen die dit cursusjaar in groep 3 met het redzaamheidslezen begonnen zijn, stop-
pen met kaart 1 als de kinderen er 60 woorden in een minuut op kunnen lezen Dat geldt 
ook voor kaart 2. Op kaart 3 moeten de kinderen minimaal 50 woorden kunnen lezen. 
Dat betekent dat er in de loop van groep 4 al kinderen zijn waarvoor men alleen kaart 3 
nog af hoeft te nemen. Dat scheelt heel veel tijd, vooral omdat er in groep 5 kinderen 
zullen zijn die je helemaal niet meer hoeft te toetsen omdat ze al twee keer hebben laten 
zien dat ze alle drie de kaarten op het gewenste niveau lezen. 
 
Toetsminimalisatie kan ook plaats vinden door niet alle methodegebonden toetsen bij 
alle kinderen af te nemen. In het begin van groep 3 kunt u dat voor de zekerheid nog 
doen, maar vanaf M3 weet u hoe de kinderen op de DMT lezen en dan kunt u voor de 
kinderen die gewenst lezen al die methodegebonden toetsen weglaten.  
Voor het voortgezet lezen geldt dat ook. Als kinderen eind groep 3 gewenst lezen neemt 
u daarna alleen nog maar tweemaal de DMT af en laat u ook al die methodegebonden 
toetsen voor voortgezet lezen achterwege. 
 
3.7 Het portfolio 
Het is voor kinderen belangrijk dat ze zelf hun leesontwikkeling zien. Binnen het red-
zaamheidslezen gebeurt dat aan de hand van een grafiek. De kinderen zien wat ze afge-
legd hebben, waar ze nu zijn en waarnaar op weg moeten.  
 
3.8 De diagnostische leestoets 
Met de DMT kun je van grote blokken woordtypen (mkm-woorden, mmkmm-woorden 
en meerlettergrepige woorden) de beheersing bepalen. Toch kan het nodig zijn om per 
woordtype te onderzoeken of een kind die bepaalde woordtypen kan ontsleutelen. 
Dat kan niet nauwkeurig genoeg met de DMT  (of AVI). Daar is een andere toets voor 
nodig en dat is de woordbeeldautomatiseringstoets, waarmee je precies de beheersing 
van de woordtypen kunt onderzoeken. De diagnostische toets biedt de mogelijkheid om 
de speciale leesbegeleiding specifiek te maken zodat het hulpverlening op het derde 
zorgniveau kan worden uitgevoerd. 
Die diagnostische toets kunt u gratis ontvangen door op de onderstaande link te klikken. 
Het grote voordeel van deze toets is dat per woord is aangeven welke oefenkaart u in 
kunt zetten. Dat scheelt heel wat zoekwerk. Klik op: https://www.pravoo.com/userfiles/
pravoo.com/files/diagnostische%20toetsen.pdf  

https://www.pravoo.com/userfiles/pravoo.com/files/diagnostische%20toetsen.pdf
https://www.pravoo.com/userfiles/pravoo.com/files/diagnostische%20toetsen.pdf
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Artikel 4 Hoe neem je de leestoetsen af? (deel 4 van 10-delige serie) 
 

Zo op het eerste gezicht lijkt het afnemen van een leestoets niet echt moeilijk. Toch kan er van alles misgaan bij de afname. In dit artikel gaat het over het afnemen 

van de instructie zoals in de handleiding is aangegeven, het doortoetsen als u volgens de Citomanier werkt, wat doe je als de minuut voorbij is bij de DMT (uitlopen 

en langslopen), de scoringscodes, het leesgedrag, de analyse en het diagnose/handelingsplanblad. 

Dit artikel verschijnt op 27 januari. 
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Hoe moet het niet. 

Op dehet odnerstaande fimlpe op Youtube laat ene medewerke het RID zien hoe het niet moet: 

Zie vanag 5:07 

Zie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=so9-1w3AB1o&feature=emb_logo  

Fout is: 

Met geef tde isntrcutie vlug en duidelijk 

Syopwatch voor het hoofd van het kind 

Onderzoek erschft nioets op 

Onderozk zeg precie na en munut: stop maar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=so9-1w3AB1o&feature=emb_logo
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Artikel 5 Hoe voer je de speciale leesbegeleiding uit? (deel 5 van 10-delige serie) 
 

Het belangrijkste met betrekking tot kinderen met leesproblemen is dat ze een gerichte en ondersteunende begeleiding ontvangen. Daar is heel veel over te zeg-

gen, maar dat kan niet binnen het bestek van een kort artikel allemaal beschreven worden. Daarom hebben we er voor gekozen om de verantwoorde begeleidings-

sessie te bespreken. Dat is een voorbeeld van een verantwoorde begeleiding van kinderen met ernstig leesproblemen. Ook zullen we de vraag beantwoorden of het 

bij kinderen met leesproblemen echt maar om drie dingen gaat, nl. oefenen, oefenen en oefenen. Ook komt aan de orde het mis vesan dat jals je een worodentoet 

gebruit voor het volgen van de kidenrn je dan ook alen de woord gat oefenen. 

Dit artikel verschijnt op 3 februari. 
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Artikel 6 Hoe werk je samen met de ouders? (deel 4 van 10-delige serie) 
 

Als in een gezin een kind dyslexie heeft dan veroorzaakt dat in veel gezinnen stress. De meeste ouders maken zich in elk geval zorgen. De hulpverleners gaan er 

automatisch vanuit de ouders ook huiswerk met die kinderen maken, terwijl lang niet alle ouders zelf goed kunnen lezen en als ze dat wel kunnen is het de vraag 

of ze wel de begeleider van hun kind kunnen zijn. Vaak hebben die ouders meerdere kinderen met leesproblemen en soms gaat het om e e n-oudergezinnen. Veel 

ouders kunnen dat allemaal niet aan en krijgen schuldgevoelens. Daarom is het belangrijk dat de hulpverlener/leerkracht ook aandacht schenken aan de beleving 

van de ouders.  

Dit artikel verschijnt op 10 februari 


