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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 heb ik er voor gekozen om de verantwoorde begeleidingsses-
sie te bespreken. Dat is een voorbeeld van een verantwoorde begeleiding van kinderen met ernstige leesproblemen.  
Ook zullen we nog een link aangeven voor de begeleiding van kinderen met problemen bij de klank-tekenkoppeling en een link naar de zogenaamde programma-
aanpak 
 
De verantwoorde begeleidingssessie 
De verantwoorde begeleidingssessie is een lesopzet voor de begeleiding van kinderen met leesproblemen of dyslexie. Die les mag niet langer duren dan 30 minu-
ten en mag op school ook in twee stukken worden verdeeld. Als een kind speciale leesbegeleiding ontvangt op het derde zorgniveau, dan moet het voldoen aan de 
kenmerken van deze sessie. Dat geldt trouwens ook voor kinderen die begeleid worden door externe zorginstanties. 
De verantwoorde begeleidingssessie kent de volgende stappen: 
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Stap 1 probleembewustzijn 
Iedere sessie van speciale leesbegelei-
ding begint met de vraag aan het kind: 
W aar werk je aan? Het begeleide kind 
moet zelf leren zeggen waar het mee 
bezig is. Het kind kan dat pas nadat het 
met de leerkracht het blad voor de cog-
nitieve benadering (Zie onderstaande 
blad) 
 
 
 

W e moeten voorkomen 
dat de leesontwikkeling 
wordt geremd omdat het 
kind niet begrijpt wat de 
bedoeling is van de bege-
leidingsactiviteiten. Als 
kinderen met leesproble-
men weten wat er aan de 
hand is, weten ze ook waar 
ze zich voor moeten inzet-
ten. 
Die optimale betrokken-
heid bij de speciale leesbe-
geleiding kan worden be-
reikt met behulp van de 
cognitieve benadering.  

Daarin wordt gestreefd naar: 
 probleembewustzijn ('Zo lees ik') 
 procesbewustzijn ('Dit gaan we doen, dit proberen we te bereiken') 
evaluatiebewustzijn ('Zo lees ik nu'). Zie de vierde kolom van het blad voor de cognitieve 
benadering. De leerkracht vult dat blad vooraf in en bespreekt het blad eerst enkele ke-
ren  met het kind. Boven ziet u een ingevuld voorbeeld.  
 
Eerste kolom: 'Zo lees ik'. 
Hier noteert u, of het kind zelf, hoe het leest.  Doe dat zo concreet en overzichtelijk moge-
lijk, eventueel met een tekeningetje erbij. Als een kind een groot scala aan typen leespro-
blemen heeft, dan noteert u hier maximaal twee probleemtypen, anders wordt het te 
onoverzichtelijk voor het kind.  
Beperk u tot de typen waaraan u de eerst komende tijd aandacht wilt gaan besteden.  
 
 

Tweede kolom:  'Dit gaan we doen'. 
Hier noteert u wat er gedaan wordt om het leesgedrag van het kind te verbeteren. In 
deze kolom geeft u het handelingsplan aan met vakjes ervoor, die afgetekend kunnen 
worden. In de tweede kolom wordt dus het handelingsplan voor het kind genoteerd. 
Na twee of drie keer bespreken, weet het kind waar het om gaat en dan kunt u het kind 
de vraag stellen zelf te vertellen waar het mee bezig is of waar het aan werkt.  
 
Iedere begeleidingssessie moet beginnen met een actief moment, waarop het kind zelf 
vertelt wat het gaat doen. Zo’n moment zorgt er voor, dat er niet over het hoofd van het 
kind heen gewerkt wordt, zodat het effect van de begeleiding optimaal zal zijn. Het wer-
ken volgens de verantwoorde begeleidingssessie is essentieel voor de speciale leesbege-
leiding.  
 
Als het blad van de cognitieve benadering aan de kinderachtige kant is, kunt u zelf een 
wat stoerder/volwassener formulier maken voor de oudere kinderen of volwassenen. 
Het werken met dit blad komt voort uit wat de cognitieve benadering wordt genoemd. 
Dat wil zeggen dat bij de speciale leesbegeleiding zoveel mogelijk het verstand van het 
kind/de oudere ingeschakeld moet worden. Het gebruiken van principes uit de cognitie-
ve psychologie is een van de eisen die de commissie Dyslexie stelt aan een verantwoorde 
begeleiding.  
 
Nadat het kind verteld heeft waar het mee bezig is, zegt de leerkracht wat er tijdens die 
sessie wordt gedaan. De leerkracht vertelt wat er geoefend gaat worden in stap 2 en wat 
er gedaan wordt in het kader van het toepassen van de leesvaardigheden, zoals in stap 4 
van de verantwoorde begeleidingssessie aan de orde komt.  
Essentieel bij de cognitieve benadering is dat het kind alles herhaalt en nazegt. Over het 
algemeen is het aan te bevelen de gegeven instructies steeds door het kind te laten her-
halen.  
Kinderen weten dat op den duur en zullen veel beter opletten, omdat ze weten dat het 
herhaald moet worden.  
 
De derde kolom: 'Dit proberen we te bereiken' 
Hier wordt ingevuld wat men na verloop van tijd probeert te bereiken.  
 
De vierde kolom: 'Zo lees ik nu' 
Na een periode van begeleiding wordt in de vierde kolom aangegeven hoe de situatie is 
na de periode van begeleiding.  Daarbij is het belangrijk ook door het kind vast te laten 
stellen hoe het vorige keer op een toets scoorde en hoe die score nu is.  
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van cassette-opnames (of een andere ge-
luidsdrager), zodat het kind naar zichzelf kan luisteren en ook zelf aan kan geven wat er 
veranderd is. In termen van de cognitieve psychologie spreken we dan van evaluatiebe-
wustzijn. Het is belangrijk goed te investeren in het bespreken van dit blad. Het kind 
krijgt het blad in een showmap en moet het iedere sessie weer bij zich hebben om er 
even op te spieken, als het niet meer uit het hoofd kan zeggen waar het mee bezig is. Stap 

Stap 1 probleembewustzijn
Iedere sessie van speciale leesbegelei-
ding begint met de vraag aan het kind: 
W aar werk je aan? Het begeleide kind 
moet zelf leren zeggen waar het mee 
bezig is. Het kind kan dat pas nadat het 
met de leerkracht het blad voor de cog-
nitieve benadering (Zie onderstaande 
blad)
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1 duurt in de praktijk vaak niet langer dan een of twee minuten. 
 
Nadat de leerkracht/hulpverlener heeft verteld wat er die sessie gaat gebeuren en het 
kind dat nagezegd heeft, wordt er ongeveer een kwartier getraind.  
Dat kan met de leeskaarten uit de DMT-oefenmap. 
Rechts is een van de typen leeskaarten te zien, nl. kaart 140 en is het type met een uitleg-
strip. Er zijn ook kaarten om zinstypen te oefenen en kaarten om teksten te oefenen. 
 
Het is dus een misverstand dat als je de DMT(variant) gebruikt om de ontwikke-
ling te volgen dat je dan bij tegenvallende ontwikkeling alleen maar woordrijen 
gaat oefenen.   

 
Stap 2 trainen 
De behandeling van leesbladen: 
1. De aanpakinstructie 
Het blad begint met de instructiestrip. Daar wordt aan de hand van een voorbeeld uitge-
legd welk type woorden het kind/de oudere gaat leren lezen. In het onderstaande voor-
beeld leert u het kind het aanpakgedrag van het zgn. zingend lezen.  
Daarbij zegt het kind het eerste woorddeel en houdt het de laatste letter aan, dus: 
trommmmm, dan kijkt het verder en zegt het het tweede deel erachteraan. Op deze ma-
nier voorkomt u het spellend lezen. Zie over het zingend lezen ook kaart 1. Dat is het 
lezen met verlengde klankwaarde. 
 
Daarna legt u het kind ook uit dat het pas lezen is als het kind denkt aan wat het woord 
voorstelt (of wat het is, of hoe je het woord in een zin kunt gebruiken). 
Ook hierbij laat u het kind die uitleg nazeggen. Een basisprincipe in de begeleiding is dat 
iedere instructie door het kind nagezegd moet worden. 
Het verdelen van woorden in lettergrepen is niet gedaan in dit programma omdat som-
mige scholen met klankvoeten werken.  
Het uitleggen van de instructie wordt afgesloten door het kind die uitleg te laten naver-
tellen. Als dat onvoldoende gebeurt, kunt u de uitleg nog een keer herhalen. 
 
2. De oriëntatie-oefening 
Nu kijken we naar de woordrijen.  
U zegt tegen het kind: "Ergens in deze rijen woorden staat het woord garnaal.  
Probeer eens zo vlug als je kunt dat woord te vinden." Noem zo uit iedere rij een woord 
en spoor het kind aan dat snel op te zoeken. Het kind oriënteert zich zo op wat het straks 
moet gaan lezen. 
 
3. Onderstrepend meelezen met een op het leesprobleem gerichte voorleesvorm 
U leest de woordrijen voor. Het kind heeft een kopietje van het blad en terwijl u voor-
leest moet het kind onderstrepend meelezen. Van kinderen met leesproblemen is be-
kend dat ze vaak niet met hun ogen zijn waar een voorlezer op dat moment is. Het on-

derstrepen zorgt er voor, dat het kind/de oudere zijn best doet met de potloodpunt te 
zijn waar u aan het voorlezen bent. Bovendien leidt de punt van het potlood de waarne-
ming van het kind naar het woord toe, zodat de visuele verwerking van het woordbeeld 
optimaal is. Het voorlezen gebeurt niet zomaar, maar heel gericht.  A�hankelijk van het 
problematische leesgedrag van het kind kiest u een voorleesvorm. W e geven de moge-
lijkheden: 
 
Als het kind spellend leest: 
U leest alle rijen in het aanpakgedrag voor. Dus: errrrrop, uitttttttleg. enz. en het kind 
leest onderstrepend mee. Hoewel niet zo makkelijk, maar ook de ploffers als de t kunt u 
wel aanhouden. 
 
Het kind leest onnauwkeurig 
U leest de woorden een keer zeer langzaam voor en daarna nog een keer in een gewoon 
tempo. In beide gevallen leest het kind onderstrepend mee. 
 
Het kind leest te langzaam 
U leest een keer de rijen langzaam voor en daarna een keer gewoon. In beide gevallen 
leest het kind onderstrepend mee. 
 
Het speci�ieke dat verlangd wordt op zorgniveau 3 is gelegen in het toepassen van bege-
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derstrepen zorgt er voor, dat het kind/de oudere zijn best doet met de potloodpunt te 
zijn waar u aan het voorlezen bent. Bovendien leidt de punt van het potlood de waarne-
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leidingstechnieken. 
 
4. Het kind leest 
Nu leest het kind de rijen. U vraagt het kind eerst waar het tijdens het lezen aan moet 
denken. Bij het zingend lezen zegt u tegen het kind dat woorden die het kind in een keer 
kan zeggen niet gezongen hoeven te worden. 
Tijdens het lezen grijpt u bij alle fouten in en wijst u op het aanpakgedrag. Regelmatig 
bespreekt u ook de betekenis van bepaalde woorden. 
Kenmerkend voor deze aanpak in vier stappen is het realiseren van een volledige oriën-
teringsbasis. Hierdoor is het kind volledig voorbereid op het uitvoeren van de leestaak, 
waardoor het lezen door het kind beter zal gaan. Het is beter het kind er (te) goed op 
voor te bereiden, dan het kind te laten worstelen. 
 
5. De tekst lezen 
De tekst die bij dit blad hoort, behandelt u net zoals de woordrijen. Dus: 
een keer voorlezen en het kind laten luisteren naar het verhaal. 
oriëntatie-oefening: ergens in deze tekst staat de zin: De meeste koffers zijn wel open. 
Zoek die zin maar eens op. 
op de juiste manier voorlezen, terwijl het kind onderstrepend meeleest. 
het kind leest de tekst zelf. 
u bespreekt regelmatig de betekenis van zinnen of woorden. 
 
Stap 3 Transferbewustzijn 
Nu is de helft van de tijd voorbij en is het nodig om de andere helft aan het toepassen te 
besteden. Het kan daarbij wel eens voorkomen dat u met een blad niet verder gekomen 
bent dan het bespreken van de instructiestrip en het oefenen van enkele rijen woorden. 
Het is dan toch aan te bevelen te stoppen en de volgende keer verder te gaan vanaf het 
punt waar u nu gekomen bent.  
 
Niet alle onderdelen van het leesblad hoeven in een keer helemaal gedaan te worden. 
Het is beter de bladen goed te oefenen dan ze er door te jagen. In het kader van de cogni-
tieve benadering is het belangrijk dat u steeds aan het kind uitlegt waarom het iets op 
een bepaalde manier moet doen.   
Bijvoorbeeld: waarvoor is dat onderstrepend meelezen nu nodig? Binnen de orthodidac-
tiek geldt de regel dat het (waarschijnlijk) weinig zinvol en verantwoord is wat u doet, 
als u zelf niet uit kunt leggen waarom u een bepaalde techniek of werkwijze hanteert. Nu 
gaat u een kwartier toepassen. 
 
Stap 4 toepassen 
Om te beginnen zegt u: 
W e gaan straks een stukje uit de krant/in een boek (o.i.d.) lezen. Vertel me  eens waar je 
bij het lezen van dat stukje op moet letten.  
Het kind moet dan weer vertellen waar het mee bezig is en eigenlijk hetzelfde zeggen als 

bij de eerste stap van de 
verantwoorde begelei-
dingssessie. Aanvanke-
lijk moet u dat mis-
schien voorzeggen, 
maar op den duur moet 
het kind zelf in staat zijn 
weer te geven waar het 
aan moet denken, als 
het de leesvaardigheid 
toe moet passen.  
Nu moet het kind het 
getrainde toepassen bij 
het lezen in een lees-
boek of bij alledaagse 
leesactiviteiten, zoals 
het lezen van kranten, 
een tv.-gids, een moppenboekje, een handleiding, etc. Voor kinderen met leesproblemen 
is deze fase van de begeleiding essentieel, omdat ze vaak een zwakte hebben op het ge-
bied van de transfer of training en dat betekent dat ze begeleid moeten worden bij die 
transfer. Een essentiële regel is dan ook dat er in elk geval de helft van de begeleidings-
tijd toegepast moet worden.  Bij die toepassing past u de leesbegeleidingstechnieken toe.  
 
In deze fase van de toepassing is het belangrijk dat u ook de tekstverwerking begeleidt.   
Bij de verwerking gaat het vooral om het voorstellend lezen. Dat wil zeggen dat kinderen 
een �ilm van het gelezene aan de binnenkant van hun ogen  zien. 
Immers, pas op basis van die �ilm is het mogelijk weetvragen te stellen en naar de bele-
ving (wat vind jij van …) en verwachting (hoe zou het nu verder gaan?)  te vragen. 
U oefent dat ook met de kinderen, dus de ogen dicht na een alinea en dan bespreken wat 
je aan de binnenkant van je ogen ziet. Stel ook wie-, wat-, waar-, wanneervragen en vra-
gen over de hoofdpersoon. 
 
Stap 5 afsluiting 
Als het halve uur (of korter) voorbij is, vraagt u het kind of het weet wat er de volgende 
keer geoefend moet worden.  Aanvankelijk hebben kinderen moeite met die vraag, maar 
als u het eerst enkele keren voorzegt, zullen ze leren om aan te geven wat nog niet zo 
goed ging.  
In de afsluiting vertelt u ook wat uzelf van de sessie vond, wat goed ging en waar nog aan 
gewerkt moet worden. Het spreekt vanzelf dat u ook de gewone vragen stelt: 
 hoe vond je dat het ging? 
 wat vond je makkelijk? 
 wat vond je moeilijk? 
Maak zelf aan het eind nog enkele steunende en stimulerende opmerkingen. Noteer het 
verloop van de begeleidingssessie kort samengevat in een logboekje of een journaal. 

bij de eerste stap van de 
verantwoorde begelei-
dingssessie. Aanvanke-
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het kind zelf in staat zijn 
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Slotopmerkingen 
A. Letterkennis 
Met het beschrijven van de verantwoorde begeleidingssessie is lang niet alles gezegd 
over behandelvormen en technieken ten dienste van kinderen met dyslexie. Een van de 
dingen waar we nog aandacht voor willen vragen is de klank/letterkoppeling. Er zijn 
kinderen met verharde problemen op het gebied van de letterkennis. Daarvoor is een 
speciale aanpak beschikbaar. Klik op deze link: [h�ps://www.pravoo.net/ Kijk dan op de 
homepagina en zoek het kopje Dyslexie en daaronder drie links die een pdf-bestand op-
halen.  
 
B. Het vertrekpunt 
Het vertrekpunt is een goede analyse van het leesgedrag zodat de begeleiding ook speci-
�iek kan zijn. Daartoe kan men gebruik maken van het diagnosehandelingsplanblad: 
 
C. De programma-aanpak 
Als kinderen door de school uitbehandeld zijn of vanuit een zorginstelling weer aan de 
school worden overgedragen, is de programma-aanpak aan te bevelen. Klik op deze link: 

[h�ps://www.pravoo.net/ Kijk dan op de homepagina op met het kopje Dyslexie en daar-
onder staan drie links die een pdf-bestand ophalen.  
 
D. Literatuur 
Deze aanpak is gebaseerd op het feit dat er evidentie is dat je kinderen met leesproble-
men het beste begeleidt door met ze te lezen. Die kennis is als meer dan 10 jaar bekend 
en op het gebied van de vraag wat je met kinderen met leesproblemen moet zijn weinig 
nieuwe ontwikkelingen. Zie voor dat uitgangspunt: 
 
De basistrend  
Het basisuitgangspunt is dat de begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen 
procesgericht moet zijn, gericht op het uiteindelijke proces in de vorm van een bepaalde 
lees/spellingtaak. Simpel gezegd: kinderen leren lezen en spellen door met ze te lezen en 
te spellen. (Commissie dyslexie 1995; 86). Dit betekent dus dat je kinderen de lees/
spellinghandeling aan moet leren: wat moet je doen als je dit woord niet in een keer 
weet en wat moet je doen als dit woord op wilt schrijven? (Commissie Dyslexie, 1995; 
87, Bon, 1993; 154, 160, De Groot, 1991; 206. Zie ook blz. 125 (Van der Leij , 2017 over 
Begeleid hardop lezen. 

 

Aanvullende algemene trends zijn  
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben een opbouw van te leren 
vaardigheden nodig, die zich kenmerkt door geleidelijkheid en kleine 
stapjes. (Commissie dyslexie, 1995; 84, Dumont, 1987; 139, Mommers, 
2002; 8)  
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben een aanpak nodig die 
gebaseerd is op diagnostiek en dus maatwerk op kan leveren 
(Commissie Dyslexie, 1995; 87). Een grove aanpak van alleen een op-
somming van oefenstof is nutteloos.  
•Kinderen met lees/spellingproblemen hebben meer baat bij een indivi-
due-le begeleiding dan bij een groepsaanpak (Van der Ley 1991; 30).  
•Bij de begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen moet men 
bij de opzet en planning rekening houden met extra instructie (dus extra 
leertijd), (Grysolle, 1997) meer oefentijd en meer herhalingen (Van 
Daal, 1993). Van die benadering is het effect aangetoond (Van der Leij, 
1991; 30, De Vries, 1999; 71, Dumont, 1987; 149). Bij het herhalen van 
woorden is het niet nodig de betekenis te herhalen; het herhaaldelijk 
zien van de woorden is verantwoordelijk voor het effect (Van Daal, 
1993).  
 
Zo leerde Ruijssenaars een kind in twee jaar tijd 18 letters. Het hande-
lingsplan dat Ruijssenaars uitvoerde om het kind letters te leren, is di-
dactisch gezien niet iets nieuws. Het gaat om het toepassen van regulie-
re oriëntatie-, instructie-, automatiserings- en generalisatietechnieken, 
die echter langere tijd volgehouden moeten worden om enig effect op te 
leveren. De evidentie van dit aspect is alom geaccepteerd, behalve door 
Vernooy die herhaling in de begeleiding van kinderen met leesproble-
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men een mythe noemt (Vernooy, 2003; 10).  
Volgens Mommers echter (2002; 7) hebben kinderen met 
leesproblemen zes maal zoveel oefentijd nodig als kin-
deren zonder die problemen.  
 
Meer specifieke begeleidingstrends  
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn er ook meer 
specifieke gegevens bekend, die kunnen helpen bij het 
richting geven aan de inhoud van een handelingsplan, nl.:  
 
Trends voor het technisch lezen  
•Systematische aandacht voor de ontwikkeling van fonolo-
gische vaardighe-den (auditieve discriminatie, auditieve 
synthese, auditieve analyse, klankpositiebepaling) is van 
belang voor de leesontwikkeling (Loonstra, 2001).  
•Koppelen van auditieve vaardigheden aan letterkennis en 
woorden heeft meer effect dan zuiver auditieve oefenin-
gen (Van der Leij, 1991; 32, Ruijssenaars, 1991; 51)  
•Het is van belang om verschillende woordidentificatie-
technieken naast elkaar te gebruiken (Commissie Dyslexie, 
1995;90). Zie daarover de technieken in de Technieken-
map lezen (Koning, 2001).  
•Flitsen van woordbeelden is effectief voor de leesontwik-
keling (Commissie Dyslexie, 1995; 90, Van den Bos 1991; 
143). Echter, hoe ernstiger de lees-problematiek, des te 
minder het effect (Smeets; 1995).  
•Koppelen van taalactiviteiten aan leesbegeleiding is aan 
te bevelen (Van Aarle, 1988; 37).  
•Worddrills (de fout gelezen woorden extra oefenen op 
woordkaartjes) is effectvol (van Aarle 1988; 45). Voorzeg-
gen van woorden is nutteloos (Van Aarle,1988; 45).  
•Als het nodig is woordrijen van een bepaald type te oefe-
nen, is het aan te bevelen niet te lang (bijna) dezelfde 
woorden te oefenen, maar al gauw woorden door elkaar te 
oefenen (Mommers; 2002; 8). Daarbij is het beter korte 
series woorden te oefenen dan lange rijen (Mommers 
2002; 8).  
•Leer pas nieuwe letters aan als eerder geleerde letters er 
ook echt goed in zitten, d.w.z. in flits beheerst worden. 
(Mommers 2002;8).  
•Het opdoen van woordspecifieke kennis levert naast het 
decoderen een belangrijke bijdrage aan de leesontwikke-
ling (Van der Leij, 1989; 23). Het is het beste om die 
woordspecifieke kennis te verwerven in losse woorden 
onder het motto: eerst isoleren, dan integreren (Van den 
Bos, 1991, 155).  
•Hoe ernstiger de leesproblemen des te meer analytisch 

(vertrekkend vanuit klanken en fonemen) zal de leesbege-
leiding moeten zijn (v.d. Bos, 1992; 355).  
•Voorspellend lezen op basis van wat je al weet van de 
inhoud van de tekst kan zinvol zijn in combinatie met de-
codeertraining als compensatietechniek (Van Aarle, 1988; 
54, Struiksma, 1998, 19). Omdat kinderen met leesproble-
men vaak te veel gebruik maken van deze strategie, is het 
belangrijk te bekijken of er gebruik gemaakt moet worden 
van een perceptieverzwaarder (sheet met grijze opdruk, 
waar het kind doorheen moet kijken om de onderliggende 
tekst te kunnen zien).  
•Activiteiten gericht op het vergroten van de metacognitie 
(zie de cognitieve benadering op blz. 159-164. kunnen een 
bijdrage leveren aan de leesontwikkeling (Verhoeven, 
2002; 39, Minnaert, 2002; 99-103).  
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