Special: Leren
lezen met Leespraat
bij tieners en jongvolwassenen
We weten dat sommige leerlingen met Downsyndroom in hun kinderjaren goed of redelijk
goed leren lezen. Toch zijn er ook velen waarbij dat niet is gebeurd. Hoelang blijf je het
dan nog proberen? Heeft het eigenlijk wel zin om energie te stoppen in het leren lezen bij
tieners of jongvolwassenen met Downsyndroom, als ze het op die leeftijd nog steeds niet
of nauwelijks kunnen? De drie Leespraat-begeleiders in deze special antwoorden daarop
met een volmondig: Ja. Waarom? Tekst: Gert de Graaf.
• Omdat er heel veel ruimte is tussen het kunnen lezen van dikke boeken of van de ondertiteling bij
films en het op een zinvolle manier kunnen gebruiken van leesvaardigheden in je leven.
• Omdat je via het lezen andere levensgebieden kunt ondersteunen, bijvoorbeeld: zelfsturing bij zelf
redzaamheid; sociale vaardigheden; omgang met emoties en angsten; praten in zinnen; articuleren.
In de interviews in deze special vind je legio voorbeelden hiervan.
•O
 mdat bij sommige leerlingen de interesse in lezen en de daarbij horende concentratie pas in de tienerjaren ontstaat. Dus dat is niet het moment om het op te geven, maar het moment om door te pakken.
• En bovendien, omdat – in zoverre er leesonderwijs is gegeven – dit vaak jaar in, jaar uit is aangeboden
op een manier die niet aansluit bij de leefwereld van de leerling en niet bij de manier waarop deze het
beste leert. Leerlingen met Downsyndroom zijn visueel sterk en auditief zwak. De gebruikelijke aanpak
van spellend leren lezen doet een beroep op die zwakke auditieve vaardigheden.
In deze special vertellen de drie begeleiders hoe je met Leespraat wel maatwerk kunt bieden, ook bij
tieners en jongvolwassenen die in hun jonge jaren niet of nog nauwelijks hebben leren lezen. Leespraat
gebruikt de visuele kracht van leerlingen met Downsyndroom. Het start met het direct leren herkennen
van leeswoorden, maar daar blijft het niet bij. Leespraat bouwt systematisch toe naar het leren lezen
van nieuwe woorden via het herkennen van bekende woorddelen in die nieuwe woorden. Leespraat
werkt altijd vanuit de belangstellingswereld van de betreffende leerling, waardoor er betrokkenheid is.
Leespraat is bovendien niet alleen gericht op het leren lezen alleen, maar altijd ook op het toepassen
van leesvaardigheid op andere levensgebieden. De geïnterviewde begeleiders laten zien dat je met deze
benadering samen met ouders – en soms ook samen met de scholen – mooie resultaten kunt boeken,
resultaten die bovendien relevant zijn in het leven van de betreffende tiener.
Wij hopen dat deze special anderen mag inspireren. ■
Meer informatie over Leespraat:
http://stichtingscope.nl/leespraat/
www.facebook.com/leespraat/
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Heidi aan het werk met haar zoon Indy.

Leespraat: een
communicatie- en
leesmethode
Heidi van Ginkel is Leespraatdocent. In eerste instantie is zij in deze methode geïnte
resseerd geraakt om haar eigen zoon Indy, inmiddels alweer 16 jaar, beter te kunnen begeleiden. SDS-medewerker Gert de Graaf interviewde Heidi over Indy, de Leespraat-methode
en haar recente ervaring met het op latere leeftijd alsnog leren lezen. Sinds enkele
maanden begeleidt Heidi namelijk de 17-jarige Nuria. Tekst: Gert de Graaf.
Foto’s: Heidi van Ginkel.
Heidi geeft inmiddels al meer dan tien jaar de
basisworkshop Leespraat. Daarnaast werkt zij al
vele jaren individueel met een aantal kinderen
met Downsyndroom, vaak al meer dan tien jaar
met hetzelfde kind. Heidi is moeder van drie
zoons, waarvan de jongste Downsyndroom heeft.
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Heidi vertelt: ‘Toen vijf maanden na de geboorte bleek dat Indy Downsyndroom heeft, ben ik
hierover informatie gaan verzamelen. Ik wilde
weten hoe ik hem het beste zou kunnen helpen.
Downsyndroom bleek niet het beeld dat ik eerder
erover in mijn hoofd had. Ik kwam er ook snel

achter dat ieder kind uniek is. Ook in mijn werk
zie ik dat de verschillen tussen kinderen heel
groot zijn. Ik zie minder het Downsyndroom en
meer de persoonlijkheden. Via de SDS kwam ik
indertijd in aanraking met Kleine Stapjes. Bij de
SDS adviseerden ze om goede hulp in huis te halen. Dus: fysiotherapie en logopedie, en later ook
begeleiding bij Kleine Stapjes. Vanuit een zorg
instelling kwam er iemand langs waarmee ik het
ongelooflijk heb getroffen, een begeleider waarmee ik nog wel contact heb. Als je een kind met
Downsyndroom hebt, dan is er zoveel informatie
te vinden. Er is echt veel beschikbaar.’

kon hij alleen het laatste gebaar nadoen. Het begin van de zin was hij alweer vergeten. Door het
ook op te schrijven, vervliegt de zin niet meer.
Bij Leespraat gebruik je vervolgens de omdraaimethode om zo’n zin in te trainen. Het kind kan
de zin oplezen, pratend of gebarend. Vervolgens
draai je het kaartje met daarop het laatste woord
van de zin om. Het kind kan het begin van de zin
lezen, maar het laatste woord moet het uit zijn
geheugen opdiepen. Als dat lukt, draai je ook het
op één na laatste kaartje om. Op die manier heb
je een mooie visuele manier waarop je een zin
kunt inoefenen.’

‘We gebruiken Leespraat overal voor’

Indy las met zes jaar

Heidi: ‘Toen Indy bijna twee jaar was, heb ik de
basisworkshop Leespraat gevolgd. Dat was ook
mijn eerste kennismaking met de ontwikkelaar
van Leespraat, Hedianne Bosch. Wat zij deed,
vond ik geweldig. Leespraat is een communicatiemethode waarbij je jonge kinderen heel vroegtijdig het lezen aanleert om daarmee het kind echt
te ondersteunen bij de taalontwikkeling. Tegelijkertijd leert het kind ook steeds beter lezen. Dat
kun je dan weer gebruiken om de communicatie
te ondersteunen. Je kunt het kind ermee helpen
om een goede zin te leren maken en beter verstaanbaar te gaan praten.’
‘Met Indy, inmiddels een echte puber, werk ik nog
steeds dagelijks met Leespraat, met name voor
het begeleiden van zijn gedrag. Indy is een vrij
pittige jonge man met heel veel eigen ideeën en
wensen. Die stroken niet altijd met wat er kan.
Daarin moet ik hem gigantisch ondersteunen. Dat
doen we heel vaak door samen zaken op te schrijven. Dat helpt hem om nieuwe informatie te verwerken en om over situaties te kunnen nadenken.
Eigenlijk gebruiken we het lezen voor zijn hele
leven. Het heeft overal invloed op.’

Praten met de pen

‘Zo is hij laatst voor het eerst gaan logeren bij
Academie Spelderholt, een opleidingstraject voor
jonge mensen met een verstandelijke beperking.
Hoe bereid je hem daar op voor? Door Leespraat
te gebruiken en er daarmee voor te zorgen dat
hij er zoveel mogelijk van weet en begrijpt. Door
situaties voor hem uit te schrijven. Dat doe ik
vooraf, maar we bespreken het ook weer achteraf.
Eigenlijk wat je normaal gesproken met een kind
in een gesprekje bespreekt, schrijf ik voor hem
ook op. Het is praten met de pen.’

Gebaren en praten in zinnen

‘We gebruikten Leespraat continu door de dag
heen. Nog steeds ben ik heel intensief betrokken
bij zijn ontwikkeling. Indy kon al eigenlijk volledig lezen toen hij zes jaar was. Hij kon nieuwe
woorden lezen zonder dat ik hem daarbij hulp
hoefde te bieden, behalve als hij een woord qua
betekenis niet kende. Als ik de betekenis uitgelegd had, dan kon hij het een volgende keer wel
meteen lezen. Maar dat geldt voor ons ook. Als
een woord niet refereert aan iets wat je kent, dan
weet je niet waar de klemtoon ligt of hoe je het
precies moet uitspreken. Als je nog nooit van een
‘gevangenis’ hebt gehoord, dan lees je misschien
wel ‘géé-van-géé-nis’.’

Starten met Leespraat op latere leeftijd

‘Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat je
met Leespraat ook nog heel goed kan starten
bij kinderen die al wat ouder zijn en bij wie het
lezen niet of nauwelijks op gang is gekomen.
Mijn wens was om zelf een keer met Leespraat te
starten met een oudere tiener of jongvolwassene.
Eén van de leerkrachten van de VSO-school waar
Indy naartoe gaat, had de workshop Leespraat
gevolgd. De moeder van Nuria, een meisje van
17 jaar, was teleurgesteld dat haar dochter nog
steeds niet kon lezen. Ze had zeer beperkte leesvaardigheden. Nuria had al die jaren spellend
leesonderwijs gehad, eerst heel lang op een
reguliere school en daarna op het speciaal onderwijs. Jaar in, jaar uit, zonder veel resultaat. Die
moeder vroeg dus aan die leerkracht ‘Weet jij niet
nog iets wat ik kan doen?’. Deze moeder is heel
betrokken bij haar dochter. Die leerkracht heeft
ons toen met elkaar in contact gebracht. Ik had
meteen een klik, zowel met Nuria als met haar
moeder. Ik heb aangegeven dat ik ze kan helpen
als ze zelf ook veel energie erin willen stoppen.
Dat was geen probleem, want dat deden ze al,

‘Als je net met Leespraat begint met een kind,
dan ben je heel erg gefocust op het aanleren
van de eerste leeswoordjes. Ook werk je met het
leren lezen van korte zinnetjes. Tot zijn vierde
jaar kon Indy nog absoluut niet praten. Met
Leespraat kon ik hem hele zinnen al gebarend laten produceren. Hierdoor stond zijn ontbrekende
spraakontwikkeling de ontwikkeling van zinsbouw
niet in de weg. Toen hij eenmaal geleidelijk aan
ging praten, kon hij zich direct in zinnen uiten.
Met alleen gebaren gebruiken – zonder het lezen
– was dat niet gelukt. Als je indertijd gebaarde,
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vooral haar moeder. Maar ook haar vader oefent
wel met haar.’

Aversie

‘Nuria had aversie opgebouwd tegen lezen. Het
spellend lezen werkte bij haar niet. Het hakken,
het oplezen van de afzonderlijke klanken, gaat
wel goed, maar het plakken, het op je gehoor
synthetiseren van de losse klanken tot een woord,
niet. Als ik haar vraag om een kort woordje spellend te lezen, dan gaat ze op slot en schiet ze in
de houding van ‘dat kan ik niet’. Alleen sommige
korte woordjes leek ze te kunnen synthetiseren,
maar ik vermoed dat ze dan al wist wat er stond.
Haar moeder vertelde dat ze bepaalde boekjes
nog wel wilde lezen, omdat ze die leuk vond, en
die las ze dan vlot. Waarschijnlijk had ze daar de
woorden als globaalwoord in haar geheugen geprent. Nieuwe boekjes wekten veel weerstand op,
want haar ervaring was dat ze nieuwe woorden nu
eenmaal niet hakkend en plakkend kan lezen. Je
kunt je daarbij ook afvragen hoe zinvol het is om
AVI-1 boekjes, geschreven voor kinderen in groep
drie, te lezen met een tiener. Qua onderwerpen is
zo’n boekje echt niet interessant voor een meisje
van 17 jaar.’



















Weg van dolfijnen

‘Ik kom bij Nuria op school. Met de meeste kinderen werk ik drie kwartier. Met Nuria kan ik echt
een goede anderhalf uur volmaken. Zo gemotiveerd is ze nu. Bij Leespraat ga je op zoek naar
de interesse. In ons eerste gesprekje vertelde ze
dat ze weg is van dolfijnen. Ik heb gezegd: ‘Nuria, zullen wij samen een boek gaan maken over
dolfijnen, wat je helemaal zelf kan lezen en wat
je echt leuk vindt’. Nou, daar was ze goed voor te
porren. Er was net een nieuw Kijkdoosboek uitgekomen. Bij elke bladzijde met foto’s van dolfijnen
gaat ze stralen. We zijn wekenlang bezig geweest
met steeds een stukje uit het boek te lezen.
Ik praatte met haar over de tekst. Ik moedigde
haar aan om haar ervaringen en gedachten erbij
te vertellen. Ik schreef dat op. In samenspraak,
want ik moet haar wel helpen met het goed formuleren. Zo ontwikkelden we samen teksten.’

Leeswoordenschat opbouwen

‘Vanaf het begin heb ik alle woorden die we
tegenkwamen en die belangrijk waren voor de
tekst, maar ook voor haarzelf, opgeschreven op
losse woordkaartjes. Samen kozen we er dan
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Een kort gesprek met Nuria

Op 1 mei spreek ik Nuria online.
Nuria, hoe oud ben je? Nuria: ‘17 jaar.’
Hoe vind je de lesjes bij Heidi? ‘Leuk.’
Waar lees je over? ‘Over dolfijnen.’
Wat vind je van dolfijnen? ‘Ze zijn lief en
grappig.’
Ook haar moeder stelt een vraag:
Vind je het lezen bij Heidi leuker dan op
school? Nuria: ‘Ja, dat wel. Ik ben happy.’

steeds een aantal uit om te gaan matchen, kiezen
en benoemen. Bij die techniek kijk je naar het
gehele woord, je analyseert niet in losse letters.
Matchen is een leeswoord bij hetzelfde leeswoord
leggen. Dat is het eenvoudigst. Je vraagt: Kun
jij ‘ademhalen’ bij ‘ademhalen’ leggen? Naast het
juiste woord liggen afleiders, kaartjes met een
ander woord. Bij Nuria kon je dat meteen met
drie afleiders doen. Kiezen is op verzoek – Waar
is ‘ademhalen’? – een leeswoord aanwijzen te
midden van enkele afleiders. Benoemen is het
direct kunnen herkennen en oplezen van het
woord. Daar werk je naartoe. Tijdens het matchen
en kiezen, oefen je al het zeggen van het woord,
maar dan is het nog nazeggen. Bij het benoemen
moet ze het woord zelf oproepen. Als ze een
woord eenmaal kan benoemen, dan onderhouden
we dat woord door het af en toe te flitsen en
door het terug te laten komen in nieuwe teksten.
Bij Nuria kon ik iedere keer wel een paar nieuwe
woorden toevoegen. Inmiddels kent ze zo’n vijftig
leeswoorden. De teksten die we samen hebben
gemaakt, kan ze hierdoor goed lezen.’

Oefenen en succes

‘Ik werk nu zo’n drieënhalve maand met haar,
met onderbrekingen door vakanties. Vanwege
de corona werk ik nu online met haar. Matchen,
kiezen en benoemen kun je ook online oefenen.
We gaan dus door. Maar belangrijker: haar moeder
gaat door. Dagelijks. Zo gaan haar vaardigheden
niet verloren. Nuria is zelf heel gemotiveerd. Toen
ik net met Nuria was gestart, kreeg ik een app
van haar moeder: ‘Wat ik nu toch zie; ik kom uit
bed, zit Nuria zelf aan tafel haar woorden te oefenen. Dat heb ik nog nooit gezien, dat Nuria uit
zichzelf iets wil met lezen’. Nuria heeft nu succes.
Als ik haar een woord laat zien, dan roept ze ‘Die
weet ik!’. Ze krijgt nu steeds weer de bevestiging
dat ze het kan.’

Woorddelen

‘Bij Leespraat, als een kind zo’n dertig tot vijftig
leeswoorden kent, gaan we starten met visuele
analyse. Het kind leert om nauwkeuriger te kijken
naar de eigen leeswoorden. Dat doen we door de
letters aan te leren om dan met het kind te gaan
kijken welke van die eigen leeswoorden beginnen

of juist eindigen met een bepaalde letter. Nuria
kende al alle letters en voor haar was dit makkelijk. Bij haar ben ik daarom meteen doorgegaan
met de volgende fase: leren lezen met behulp
van woorddelen. Dat is cruciaal. Hoe beter een
kind in staat is woorddelen, zoals lettergrepen en
medeklinkercombinaties, te herkennen, hoe beter
het zal gaan lezen. Ik leer Nuria nu om bepaalde
lettergrepen te herkennen en te benoemen binnen de woorden uit haar eigen leeswoordenschat.
Bijvoorbeeld de lettergreep ‘ter’ in ‘beter’ en in
‘water’. Ook leer ik haar dat je een woord, bijvoorbeeld ‘werken’, kunt opdelen in ‘wer’ en ‘ken’
en dat je door die twee stukjes bij elkaar te zoeken, het woord weer heel kunt maken. Soms laat
ik Nuria ook al zien dat je een helemaal nieuw
woord kunt vormen door twee van die stukjes die
je al kent bij elkaar te voegen tot een nieuwe
combinatie.’
‘Er is een diepgeworteld geloof onder leerkrachten
dat er maar één weg is naar leren lezen, namelijk spellend lezen. Leespraat heeft een andere
benadering. Het is een visueel-analytische route.
Leerkrachten denken vaak dat we alleen maar
werken met globaalwoorden. Dat betekent dat ze
onvoldoende kennis hebben van Leespraat. Bij
Leespraat leren we de kinderen wel degelijk techniek, maar het is een visueel-analytische techniek. Uiteindelijk leert een kind door het kunnen
samenvoegen van woorddelen en door het kunnen
samenvoegen van een letter en een woorddeel
ook nieuwe woorden zelfstandig te lezen. Je moet
ook bedenken dat als wij zelf als ervaren lezers
een nieuw woord tegenkomen, we dat ook niet
spellend letter voor letter gaan lezen. Daarop
heb ik mezelf nog nooit betrapt. We lezen zelf in
woorddelen. Leespraat is een andere route dan
men gewend is in het onderwijs, maar het leidt
tot volledig kunnen lezen. En, bij kinderen met
Downsyndroom weet je dat een visueel-analytische route bij de overgrote meerderheid een
betere route is dan hakken en plakken.’

Langere woorden

‘Bij Leespraat introduceer je van het begin af aan
ook langere woorden. Dat is belangrijk voor het
ondersteunen van de communicatie. In een natuurlijk gesprek komen nu eenmaal ook veel langere woorden voor. Het is ook belangrijk voor de
leestechniek, want met die langere woorden kun
je kinderen leren om daarin op bekende woorddelen te gaan letten. In haar leeswoordenschat vind
je voornamelijk woorden met meer lettergrepen,
zoals: ademhalen, dolfijn, Emilia, geweest, hamburger, happy – een heel belangrijk woord voor
haar –, Heidi, katten, kauwen, knuffel, tuimelaar.
Het zijn woorden die in haar eigen leven gebruikt
worden en woorden die veel voorkomen binnen
het onderwerp dat we aan het behandelen zijn.’
‘Je moet echt vanuit het kind gaan schrijven,
want dan krijg je het mee, dan heb je zijn motivatie. Nuria vond het fantastisch om over de tuimelaar te horen en daarom kan ze het woord nu
lezen. Het zegt haar iets. Als je kinderen woorden
probeert te leren lezen die hen weinig zeggen,
dan houden ze die ook niet goed vast.’

Nut van lezen

‘Ik denk dat lezen – en ook rekenen – belangrijk is voor je zelfstandigheid. Dan kun je een
boodschappenbriefje gebruiken, een gebruiksaanwijzing lezen, een recept volgen, een WhatsApp-
berichtje lezen of schrijven, of de ondertiteling
lezen. Ik merk dat Indy dat laatste graag doet,
zelfs bij Nederlands gesproken films. Hij verwerkt
het dan beter dan als hij alleen de gesproken taal
heeft. Zo goed leest Nuria nu natuurlijk nog niet,
maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat wel zal
kunnen leren.’
‘Zelfs als een tiener of volwassene geen vlotte
lezer meer zou worden, dan nog is het goed om
lezen te gebruiken voor het ondersteunen van de
communicatie en voor gedragsregulatie. Door iets
op te schrijven maak je de boodschap visueel,
vertraag je en ben je duidelijker. Zelfs zonder
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dat een kind het echt kan lezen, heeft dat al invloed op het gedrag. Je kunt lezen gebruiken ter
ondersteuning van de spraak. Ik hoor vanaf dag
één terug van haar moeder dat Nuria woorden die
we via het lezen oefenen, beter gaat uitspreken.
Leesvaardigheden, ook als die nog beperkt zijn,
kun je ook gebruiken om te leren praten in betere
zinnen of om een functioneel communicatief zinnetje in te trainen. Als je naar de winkel gaat, en
je kunt iets niet vinden, hoe kun je dan om hulp
vragen? Met geschreven taal kun je dat allemaal
oefenen. Het is niet zo dat lezen pas nut heeft
als je een dik boek kunt lezen. Bij Nuria heeft het
nu al nut. En het allerbelangrijkste voor haar op
dit moment is dat zij zichzelf voelt groeien. Het
is goed voor haar gevoel van eigenwaarde.’

Leespraat op school

‘Dat Nuria eerder niet heeft leren lezen, ligt niet
aan haar gebrek aan leermogelijkheden, maar
aan het onderwijssysteem. Daar kan ik me ook
wel boos over maken. Er is zoveel bekend over
hoe kinderen met Downsyndroom leren. Bijna
iedereen uit het onderwijs weet dat kinderen met
Downsyndroom auditief zwak en visueel sterk zijn
en herkent dat. Maar zodra het op de uitvoering
aankomt, grijpt men terug op de auditieve methode die men nu eenmaal gewend is. Dus gaat
men bij het leesonderwijs hakken en plakken. En
men blijft door de dag heen opdrachten alleen
mondeling geven zonder die visueel te ondersteunen. Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Maak gebruik van de kennis die er over Downsyndroom is.’
‘In mijn ervaring willen reguliere scholen met een
kind met Downsyndroom vaak wel met Leespraat
werken, maar bij Nuria heeft de school dat niet
gedaan. Daarna heeft ze op twee verschillende
VSO-scholen gezeten. In de weinige tijd die daar
nog aan lezen is besteed, is die ineffectieve
aanpak van hakken en plakken gewoon gecontinueerd.’
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Leespraat in het speciaal onderwijs

‘Inmiddels begint er binnen de huidige speciale
school van Nuria wel interesse te ontstaan voor
de Leespraat-benadering. Ze beginnen met de
worsteling. Dat zie ik ook op andere geïnteresseerde speciale scholen. Leespraat is nooit
bedoeld als een kant-en-klaar lespakket, waarbij
je vooraf bedachte vaste leeslesjes gaat geven.
Leespraat moet door de dag heen bij alle vakken
worden gebruikt. Het is een manier van leren,
een manier van communiceren. Dat is ongelooflijk
lastig voor scholen die Leespraat zien als een
leestechniek die ze wel even willen verruilen voor
het hakken en plakken. Je bereikt niet veel als je
Leespraat beperkt tot een paar uur per week een
leeslesje. Ook heeft men de neiging de aan te leren leeswoorden te willen standaardiseren, liefst
rondom een bepaald thema. Maar bij Leespraat is
de betrokkenheid en eigen inhoudelijke inbreng
van de leerling essentieel.’
‘Leespraat vraagt een omslag in je visie op deze
leerlingen. Vind je leren lezen überhaupt belangrijk voor hen? Ik kan me een van de eerste
workshops herinneren op een speciale school,
niet Nuria’s school. Een leerkracht zei: ‘Als ze
niet kunnen lezen, dan is dat toch niet erg’. Hij
staat voor de klas en onderwijst jonge kinderen
met Downsyndroom of een andere verstandelijke
belemmering. Bij voorbaat vindt hij het geen enkel probleem als ze niet leren lezen. Hoeveel ga
je met zo’n houding bereiken? Maar goed, ik kom
in het speciaal onderwijs ook heel gemotiveerde
leerkrachten tegen die het heel graag willen. Er
zijn daarin grote verschillen.’

Leespraat op de reguliere school

‘Op het einde van de workshop ga ik regelmatig
in op de groep-drie-vraag. Ik doe dat vaak aan
het einde, want ik heb gemerkt dat mensen eerst
kennis moeten hebben over Leespraat voordat ze
het antwoord kunnen begrijpen. De vraag is dus:
Hoe kan het kind in groep drie meedoen met de

spellende leesmethode? Kun je Leespraat daarbij
inzetten? Het idee is dat je vanwege integratiedoelen het kind hetzelfde zou moeten laten doen
als de rest van de klas. Ten eerste vraag ik me
dan af: Wat is integratie? Willen we dat het kind
in groep drie meedoet met dezelfde leesboekjes
of willen we dat het leert lezen? Waarbij veel
kinderen met Downsyndroom in groep drie, als zij
meedoen met de gebruikelijke leesmethode, ook
nog eens ergens tussen de herfstvakantie en de
kerst het tempo van de groep niet meer bijbenen,
dus vanaf dat moment sowieso al een eigen programma gaan volgen. Ik vind integratie als reden
om te kiezen voor spellend lezen een non-argument. Het is – en dat snap ik wel – meer de onbekendheid met de Leespraat-methode. Je moet
als leerkracht uit je comfortzone. Niemand doet
dat graag. Maar soms is dat wel nodig, als je wilt
dat het kind zich echt kan gaan ontwikkelen.’

Interview met Nuria’s moeder

Op 1 mei interviewde ik Marina Cabrera Prieto.
Marina vertelt: ‘In die paar maanden met Heidi
is Nuria met sprongen vooruitgegaan. Daarvoor
oefende ik al met haar thuis, maar ik deed het
zoals de school het mij uitlegde, bijvoorbeeld
lettergrepen klappen en korte woordjes proberen spellend te lezen. Ik vraag me echt af wat
de school al die jaren heeft gedaan, want die
aanpak werkte niet. Ik oefende met de map
van school. Nuria had er geen plezier in. Ik heb
spijt dat ik de manier waarop Heidi het aanpakt
niet veel eerder heb ontdekt. Dan had ze nu
waarschijnlijk goed kunnen lezen. Ik adviseer
iedereen met een kind met Downsyndroom
Leespraat.’

Achteruitgang

‘De laatste twee jaar op het VSO leek het alsof
Nuria achteruitging. Met leren, maar ook met
praten en praktische vaardigheden. Sinds we
bij Heidi komen, zie ik vooruitgang op al die
gebieden. Ik had de juf op school gevraagd of
er een manier was om Nuria toch nog te leren
lezen. Ik dacht zelf dat Nuria er misschien ook
geen zin meer in had, omdat ik het met haar
oefende. Misschien zou het beter gaan met
iemand van buiten. De juf heeft mij toen met
Heidi in contact gebracht.’

Leren met plezier

‘Bij het eerste lesje schreef Heidi op wat Nuria
vertelde. Ze zei: ‘Nuria, op het eind van de les
kun je deze woorden lezen’. Ik verwachtte niet
dat dat zou lukken. Er zaten moeilijke woorden
bij. Maar door die woorden te laten matchen en
kiezen, bleek Nuria ze op het eind van de les
zo op te kunnen lezen. Dat was fantastisch.
Ze kan inmiddels een boekje over dolfijnen van
12 pagina’s zelf lezen.’

Begrijpen wat je leest

‘Soms leren kinderen met Downsyndroom via de
spellende methode tot zelfs AVI-9 lezen. Weet je
wat dan het risico is? Dat ze wel technisch hebben leren lezen, maar dat het begrijpen van de
gelezen tekst erbij is ingeschoten. Ik had laatst
een ambulant begeleider die na afloop van de
workshop naar mij toekwam. Ze zei in alle eerlijkheid – ik waardeer haar moed – over een van
de door haar begeleide leerlingen: ‘Ze kan alles
lezen, maar ze begrijpt er niks van’. Dan denk ik,
als dat waar is: ‘Wat een ijverig kind. Dat je zover
met lezen komt, zonder te begrijpen wat je leest’.
Maar daar heb je eigenlijk niks aan. Bij Leespraat
gaat het altijd om begrijpen wat je leest. Van het
begin af aan focus je het kind op het feit dat lezen gaat om de inhoud. De communicatie van het
kind vormt de basis voor de leesteksten. Daarom
kun je ook nooit werken met standaardwoorden.
Zolang we geen standaardkinderen hebben, zijn
er geen standaardwoorden.’ ■

‘Met de Leespraat-aanpak kan ik zeker een
uur per dag met haar werken. Dat gaat haar
supermakkelijk af. Ik zeg weleens dat ze moe
is en dat we Leespraat maar een dagje moeten
overslaan, maar daar wil Nuria niks van weten.
Ze vindt het hartstikke leuk. Zo leuk, dat ze het
dolfijnenboekje ’s ochtends uit zichzelf zit te
lezen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.’

Lezen is belangrijk

‘Nuria is nu bijna 18. Dan kun je denken ‘laat
dat lezen maar zitten’. Maar ik vind het wel heel
belangrijk. Je bent zelfstandiger als je in de
supermarkt niet aan een ander hoeft te vragen
of er bloem, suiker of zout in een pak zit. Nuria
appt met een aantal vrienden. Ook is er een
groepsapp van de klas. Als je dan nauwelijks
kunt lezen, dan kun je daar niet adequaat aan
meedoen. Dan vertelt iemand bijvoorbeeld dat
zij zich ziek voelt, en jij antwoordt met een lachende emoji, omdat je het berichtje helemaal
niet hebt begrepen. Als je niet kunt lezen, dan
wordt je wereld heel klein.’
‘Ik leer haar thuis ook nieuwe woorden lezen,
zoals de maanden van het jaar en de dagen van
de week. Elke dag gaan we samen op de kalender lezen welke dag en datum het is. Dat vindt
ze interessant. Ik heb haar ook de lidwoorden
leren lezen en een aantal voorzetsels, omdat je
die vaak tegenkomt. We oefenen ook elke dag
met het schrijven van woorden, niet alleen naschrijven, maar ook inprenten hoe je het woord
uit je hoofd schrijft. Door haar ontwikkeling in
de laatste drie maanden kan Nuria nu meer zelf
lezen in de groepsapp en het lukt haar ook om
wat in te typen. De juf heeft haar laatst een
kaartje gestuurd met complimenten dat Nuria
op de WhatsApp in zinnen had geschreven.
Daar ben ik heel trots op.’
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Tieners leren lezen
met Leespraat
Als tieners met Downsyndroom nauwelijks of niet hebben leren lezen, dan wordt op een
gegeven moment leesonderwijs vaak helemaal opgegeven. Robin Berkers vindt dat zonde.
Er zit zo veel ruimte tussen het kunnen lezen van de ondertiteling en het binnen deze
samenleving enige handigheid krijgen in het lezen. Op 24 maart interviewde SDS-medewerker Gert de Graaf hem hierover via Skype. Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Robin Berkers.
Robin Berkers is van origine leerkracht basis
onderwijs. Robin vertelt hierover: ‘In mijn stageperiode kwam ik in aanraking met kinderen met
Downsyndroom. Op een van die reguliere scholen
ben ik gaan werken. Daar heb ik twee kinderen
met Downsyndroom in de klas gehad. Ik ben
benaderd door hun ouders, en door ouders van
kinderen waarbij ik vrijwilligerswerk deed, om begeleiding te gaan geven. Ik werk nu als volledig
zelfstandige begeleider. Ik heb mij door cursussen
in Leespraat, Rekenlijn en early intervention verdiept in kinderen met Downsyndroom. Ik begeleid
inmiddels ongeveer tien kinderen, de jongste bijna 4, de oudste 22. Ik heb een jongen van 17 en
een meisje van 18 in begeleiding waarmee ik met
Leespraat ben gestart sinds vorig jaar.’

Dirk wilde zelf leren

‘Dirk, de jongen van 17, heeft altijd speciaal
onderwijs gevolgd. Pas een jaar geleden liet hij
zelf merken dat hij wilde leren lezen en schrijven.
Hij ging van alles naschrijven. Omdat hij zelf die
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interesse toonde, wilden zijn ouders daar ook
iets meer mee. Op die leeftijd is het VSO, het
voortgezet speciaal onderwijs, vooral gericht op
voorbereiding op dagbesteding. Zijn school deed
nog wel iets aan schoolse vaardigheden, maar
niet echt intensief. Ouders vonden dat zonde. Zij
hebben mij gevraagd Dirk te gaan begeleiden. Hij
kon op dat moment nauwelijks tot niet lezen.’

Hakken-plakken is een hardnekkige gewoonte

‘Dirk heeft nu een Leespraat-woordenschat van
ongeveer 200 woorden die hij direct kan herkennen en benoemen. Hij is heel leergierig. De
letters kende hij al vanuit school. Maar wat bij
hem een issue was, en is, is hakken en plakken.
Hij kan wel hakken, de letterklanken één voor
één oplezen, maar het lukt hem niet om de losse
klanken weer samen te plakken tot een woord. Hij
maakt er een klankcombinatie van waarin hooguit
de laatste klank van het woord nog herkenbaar is.
Hij kan met die techniek dus niet uit de voeten.
Dat geldt voor veel kinderen met Downsyndroom.

Een kort gesprek met Dirk

Op 6 mei spreek ik Dirk online.
Hoe vind je de lessen bij Robin? Dirk: ‘Goed.’
Wat vind je het leukst? ‘Alles leuk.’
Wat leer je van Robin? ‘Woordjes lezen.
Schrijven. Rekenen. Grapjes maken.’
Waar lees je over? ‘Wat leuk en interessant is.’
Wat heb je vanochtend gelezen? ‘Brief van
Robin.’ De brief gaat over Koningsdag. Dirk
weet mij te vertellen dat er dan feest is,
maar dat ze het dit jaar thuis hebben gevierd
door met het gezin te gourmetten.

Bij Leespraat gebruik je die hakken-plakken-aanpak dan ook niet. Maar, omdat hij het hakken als
een vaste gewoonte had geleerd, blijkt het moeilijk om hem dat weer af te leren. Ik vertel hem
dan ‘je weet wat er staat’, want we hebben die
woorden ingeoefend door matchen, kiezen en benoemen. Nu hij steeds vaker merkt dat hij inderdaad meteen weet wat er staat en hij in zichzelf
gaat geloven, begint hij ook af en toe dat idee
van hakken los te laten.’
‘Zijn letterkennis helpt hem wel om nauwkeuriger
naar een woord te kijken. We werken nu ook aan
de tweetekenklanken, oe, au, eu, et cetera. We
hebben bijvoorbeeld een poepspel: een bestaand
spel dat ik heb aangepast. We pakken de woordjes
erbij uit zijn Leespraat-woordenschat. Als je een
woordkaartje herkent met een bepaalde tweete-

kenklank erin, dan mag je die omdraaien en mag
je op de scheetzak duwen. Dat vindt hij grappig.’

Eigenwaarde

‘Je merkt dat het leren lezen goed is voor zijn
zelfbeeld, omdat hij allerlei dingen nu kan lezen,
in een winkel, in een boekje, voor zijn zus. Hij
gaat nog steeds meer zelf naschrijven. Nu weet
hij ook wat er staat. Het is vooral goed voor zijn
gevoel van eigenwaarde: ‘Yes, dit lukt mij’.’
‘Ik denk dat hij wat betreft lezen nog ver kan
komen. We zijn nu ook al bezig met korte
verhaaltjes uit boekjes. Ook kan hij het lezen
functioneel leren gebruiken, bijvoorbeeld in de
winkel een boodschappenlijstje gebruiken of prijzen bij een product zoeken. We werken ook veel
met een agenda. Daarin schrijf ik zaken op, zodat
hij een overzicht krijgt van gebeurtenissen. Aan
de hand van die agenda kun je het hebben over
wat er gisteren was. Dat was eerst supermoeilijk.
En je kunt nu met hem praten over de toekomst
die wat verder weg ligt dan de dag zelf of de dag
erna. Je kunt nu overbrengen dat er over twee
weken iets bijzonders gaat gebeuren. Het is heel
fijn voor hem dat er een visueel overzicht is dat
hij zelf kan lezen. Ik merk dat hij daarover ook
veel wil vertellen.’
Waarom Leespraat?
‘Als leerkracht heb ik gemerkt dat het huidige
leesonderwijs in Nederland voor sommige
kinderen niet goed werkt, niet alleen voor de
kinderen met Downsyndroom. Wat je bij kinderen met Downsyndroom in het bijzonder ziet,
is dat spellend lezen, eerst de letters leren en
dan leren hakken en plakken, over het algemeen
niet echt werkt. Daardoor lopen ze vrij snel
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vast. Bij Leespraat merken de kinderen zelf snel
voortgang. Ze merken dat ze een woordje dat ze
hebben geoefend, kunnen lezen. Leespraat geeft
je de ruimte om vanuit de interesses van het
kind te werken. Door hun motivatie merk je een
snelle voortgang in de Leespraat-woordenschat.
Daarna ga je werken met letters, tweeklanken en
woorddelen. Maar je houdt ze daarbij veel meer
betrokken, omdat je dat ophangt aan de woorden
uit hun eigen interessesfeer.’

Interview met Dirks moeder

Op 6 mei interviewde ik Jacqueline van Kol.
Zij vertelt: ‘Op school misten wij aandacht
voor lezen, schrijven en rekenen. Als je Dirk
daarin niet stimuleert, dan verliest hij zijn
vaardigheden. Lezen kan hem helpen met
zelfredzaamheid. Als je de weg zoekt, dan
helpt het als je de straatnamen kunt lezen.
Als je iemand wilt bellen, dan moet je cijfers
kunnen lezen. Het leven in onze samenleving draait om spraak, lezen en getallen, en
ik hoop dat hij daar ook een beetje in kan
meedoen.’

Goede vooruitgang

Beter leren praten

‘Mijn andere oudere Leespraat-leerling, Lotte, is
18 jaar. We dachten dat ze nauwelijks kon lezen.
Ze blijkt steeds meer woorden gewoon wel te
kunnen lezen, maar ze vindt het spannend om het
hardop uit te spreken. Waar het bij Dirk vooral
gaat om het uitbreiden van de leeswoordenschat,
gaat het bij Lotte vooral om het leren uitspreken.
Ze heeft moeite met het vormen van bepaalde
klanken en laat ook delen van woorden weg. Met
de omdraaimethode, het één voor één afdekken
van de letters van een woord, oefen ik met haar
de precieze uitspraak van woorden. Dat is niet
hakken-plakken, maar haar bewustmaken van
klanken die ze anders weglaat bij het uitspreken.
Sinds ik zo met haar werk, hoor ik van haar ouders en uit haar omgeving terug dat ze zich beter
verstaanbaar kan maken. Ze is daar zelf bewuster
mee bezig nu. Waar ze voorheen voor haar moeilijk uitspreekbare woorden vermeed, probeert ze
nu die woorden toch te zeggen.’
‘Ik werk met woorden uit haar belevingswereld.
Een tijdje terug is ze begonnen bij Brownies&downieS. Ik heb een menukaart van het bedrijf
26 • Down+Up 130

‘Robin voelt Dirk heel goed aan, met op zijn
tijd een grapje. Een half jaar geleden kon
Dirk nog niet eens een eenvoudig boekje
lezen. Nu kan hij dat wel. En hij begrijpt wat
hij leest. Je merkt dat hij onderweg veel
herkent. Hij ziet bijvoorbeeld een bordje
‘Te koop’ staan of hij leest dat je op een weg
maar ‘60’ mag rijden. Een half jaar geleden
zou hij dat niet hebben gezien. Hij pakt nu
ook weleens de krant en dan gaat hij woordjes zoeken die hij kent. Verder stotterde Dirk
heel erg. Dat stotteren wordt minder door
het lezen. Als hij leest, dan blijft hij minder
haperen. Je merkt nu ook dat hij door de dag
heen minder stottert.’

Brief voor Moederdag

‘Dirk is ook veel bezig met woorden naschrijven. Dan komt hij naar mij toe en dan zegt
hij: ‘Die komt van internet’ of ‘Die komt uit
de krant’. Het zijn vaak woorden uit zijn interessesfeer, bijvoorbeeld over carnaval. Gisteren heeft hij op eigen initiatief een tekening
voor mij gemaakt voor Moederdag. Hij heeft
daar helemaal zelf tekst bijgeschreven. Dat
vond ik superleuk. Heel knap en lief.’

genomen om samen met haar woorden uit te
kiezen om te leren lezen. Ik besteed daarbij veel
aandacht aan hoe je die woorden uitspreekt, want
het is wel fijn als gasten en collega’s verstaan
wat je zegt. Ze vindt het zelf natuurlijk ook fijn
als ze wordt begrepen.’

Thuisonderwijs in tijden van corona

‘Als ouders mij vragen om een uurtje per week
met hun kind te gaan werken, dan geef ik ze

duidelijk de boodschap dat er ook thuis aandacht
aan moet worden besteed. Met Dirk werk ik overigens wel vier uur per week. Dan kun je tijdens de
sessies ook wel vooruitgang boeken. Bovendien
heeft Dirk de houding dat hij thuis niet met zijn
ouders wil werken. Wat hij bij Robin doet, dat
hoort bij Robin. Omdat we nu in de coronatijd
zitten en ik niet fysiek met de leerlingen kan werken, maak ik huiswerkpakketten. Van veel leerlingen krijg ik nu filmpjes te zien dat ze daar thuis
ook echt mee bezig zijn. Ook van Dirk. Niet met
zijn ouders, maar met zijn zus wil hij er wel aan
werken. Dat is een leuke ontwikkeling.’

Meer mogelijk op het VSO

‘Bij Dirk heeft het VSO letterlijk gezegd: ‘Hij gaat
toch nooit de ondertiteling van een film leren
lezen, hij gaat nooit de krant leren lezen, dus we
gaan daar geen energie meer in stoppen’. Ik vind
dat superzonde. Er zit nog heel veel ruimte tussen het kunnen lezen van ondertiteling en binnen
deze samenleving enige handigheid krijgen in het
lezen van woorden en in het kunnen leren begrijpen en gebruiken van woorden. Bovendien is
het breder dan leesontwikkeling. Je kunt via het
lezen ook de spraakontwikkeling ondersteunen.’
‘Ik begrijp ook nog wel dat men het leren lezen
op een gegeven moment opgeeft. Ze hebben eerst
in het SO en daarna de eerste jaren op het VSO
met hakken-en-plakken gewerkt. Bij sommige
leerlingen werkt dat, maar bij veel kinderen met
Downsyndroom is er nauwelijks progressie. Dan
verlies je de motivatie. Maar wat ik dan weer niet
goed begrijp, is dat je jaar in, jaar uit dezelfde
leerdoelen noteert voor een leerling, geen vooruitgang boekt en dan toch blijft doormodderen
op dezelfde weg. Oriënteer je dan op een andere
aanpak. Ik werk nog met een andere jongen van
bijna twaalf. Alles wat hij kan lezen, heeft hij
bij mij via Leespraat geleerd. Ik zou hierin graag
samenwerken met zijn speciale school, maar daar
is geen openheid voor. Ik zou graag willen dat de
scholen daarvoor meer open zouden zijn.’ ■

Interview met Lottes moeder

Op 23 april interviewde ik Marjolein Merkelbach. Marjolein vertelt: ‘Vorig jaar raakte ik
in gesprek met Robin. Hij vertelde enthousiast over Leespraat. Lotte was erbij en leek
direct een goede klik met hem te hebben.
Daarom zijn we gestart met de begeleiding.
In eerste instantie had ik wel mijn twijfels.
Lotte is heel erg verlegen en omdat ze de
ervaring heeft dat mensen haar vaak niet
verstaan, kan ze blokkeren. Maar met Robin
durft ze wel.’

Verstaanbaar praten leren

‘Lotte communiceert moeizaam. Veel van
haar woorden zijn voor anderen onverstaanbaar. ‘Filet Americain’ noemt zij bijvoorbeeld
‘Kika mama’. Het hoofddoel van Robins begeleiding is Lotte leren woorden duidelijker
uit te spreken. Met resultaat. Woorden die ze
voorheen half uitsprak, zegt ze nu helemaal.
Ze zei bijvoorbeeld altijd ‘naan’ en nu zegt
ze ‘banaan’. Ze gaat niet alleen de woorden
die Robin specifiek met haar oefent beter
uitspreken. Het generaliseert naar andere
woorden, alsof het tot haar doordringt dat ze
stukken van woorden weglaat.’

Thuis oefenen

‘Robin werkt op dinsdag met haar. Door de
week heen herhalen wij dat. Wat we ook
doen is door de dag heen zelf veel duidelijker
woorden voor haar uitspreken. En Lotte wil
dingen op Facebook zetten, daar ligt haar
motivatie. Ik typ voor haar wat zij mij vraagt
om te posten. Ik vraag haar om het terug te
lezen en zo goed mogelijk uit te spreken.’

Relevant voor haar leven

‘Robin speelt in op haar interesses. Hij gaat
door op bijvoorbeeld een vakantie of iets
wat haar op dat moment interesseert. Dat is
een goede ingang. We zien echt vooruitgang.
Lotte werkt bij Brownies&downieS. Robin is
gestart met het lezen van woorden en zinnetjes die relevant zijn in die context. Door dat
te doen, durft zij zich nu meer te uiten bij
haar werk. Ze kan beter meedoen. Dat scheelt
heel veel.’
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Lezen
voor je
leven
Tieners met Downsyndroom kunnen zich verder ontwikkelen op het gebied van lezen. Suus
van Rijswijck begeleidt Tim Theuws, een jongen van 16 jaar. Met Leespraat gaat hij nog
steeds vooruit. Niet alleen wat betreft lezen. Leespraat ondersteunt hem op vele levensgebieden: zelfstandigheid, communiceren en uiten van gevoelens. Gert de Graaf interviewde
Suus op 19 maart. Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Suus van Rijswijck en familie Theuws.
Suus van Rijswijck werkt al zo’n tien jaar vanuit
haar eigen bedrijf PuntUit. Zij begeleidt zo’n
tien kinderen. Eerder was zij twaalfenhalf jaar
leerkracht bij de Taalbrug in Eindhoven, een
school voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblematiek. Suus: ‘Daar werkten we vanuit de
reflecterende moedertaalmethode. Je vangt alle
taal van de kinderen, alles wat kinderen uiten, en
dat geef je in een correcte verrijkte vorm terug.
Daaraan voeg je nog een ontlokkende uiting toe,
je nodigt het kind daarmee uit om verder te
communiceren.’
Waarom een eigen praktijk?
Suus: ‘Ik werkte al met een kindje met Downsyndroom. Dat was Tim, toen zes jaar. Ik merkte dat
daar mijn hart lag. Ik dacht ‘Ik ga een sprong in

het diepe wagen, ik ga mijn werk maken van het
coachen van kinderen met Downsyndroom’. Ik ben
me verder gaan verdiepen in passende methoden.
Zo heb ik Leespraat leren kennen. Met Tim werkte
ik vanuit de reflecterende moedertaalmethode. Ik
richtte me vooral op uitbreiden van de woordenschat. Hij sprak weinig en moeilijk verstaanbaar.
Inmiddels spreekt hij veel meer, kan hij zelfstandig werkjes doen en is zijn wereld veel breder
geworden. Daarbij heb ik het verschil gezien van
werken zonder en met Leespraat. Als je Leespraat
niet kent, dan pak je toch op een gegeven moment ‘Veilig leren lezen’, want we hebben op de
pabo altijd geleerd dat dat de enige methode is
om te leren lezen. Zo dacht ik er ook over. Totdat
ik in 2014, zes jaar geleden, een workshop in
Leespraat bij Hedianne Bosch volgde.’
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Compleet andere methode

‘Mijn wereld stond op zijn kop. Ik had op de pabo
geleerd dat een kind spellend moet leren lezen.
Het kind moet hakken en plakken. Het leest de
letterklanken ‘b…oo...m’ en hoort dan dat dat
samen het woord ‘boom’ vormt. Leespraat is een
compleet andere manier. Wat vooral anders is, is
dat je van globaalwoorden, leeswoorden die je
direct leert herkennen, toewerkt naar het leren
herkennen van woorddelen. Bij Veilig leren lezen
start je met het hakken en plakken van korte
woordjes. Pas veel later ga je langere woorden
en zinnen lezen. Bij Leespraat werk je vanuit
globaalwoorden, waarbij die woorden ook echt
betekenis hebben voor het kind. Dat kunnen ook
lange woorden zijn. Je kiest ze uit hun eigen
leefwereld. Daardoor zijn de kinderen enthousiast.
Ze merken dat ze het kunnen toepassen in de
praktijk. Het is bovendien meer dan alleen een
leesmethode. Leren lezen is wel een belangrijk
onderdeel, maar Leespraat is veel meer een communicatiemethode waarmee je kinderen leert tot
zelfstandigheid te komen en hen leert te communiceren. Dat was de grootste eyeopener. Ik ben zo
enthousiast geraakt over Leespraat, dat ik inmiddels de begeleidersopleiding heb gevolgd en nu
bezig ben met de vervolgopleiding tot Consulent
Leespraat. Zo kan ik mijn eigen team coachen.
Inmiddels zijn we met negen mensen aan het
werken. De vraag is groot.’

Vastlopen met hakken en plakken

‘Voor Leespraat was ik met Tim bezig met het
hakken en plakken. In het begin lukte dat ook
nog wel. Maar zodra de woorden iets langer werden, ging het niet meer. Als Tim bijvoorbeeld
‘stronk’ moest hakken en plakken, dan was hij bij
de laatste klanken van het woord het beginstukje
alweer helemaal kwijt. Daarop stagneerde hij.
Ik had wel al gemerkt dat hij sommige langere
woorden direct herkende. Dus er zat meer in. Op
dat moment kwam ik in aanraking met Leespraat.
Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Nu kun je
een stappenplan voor Tim uitschrijven voor zaken in zijn gewone leven en dan kan hij aan de
hand daarvan taken zelfstandig uitvoeren. Hij kan
inmiddels ook eenvoudige stukjes uit informatie
boekjes lezen. Bij Leespraat begin je met het
aanleren van een groot aantal globaalwoorden.
Vervolgens werk je ook aan het herkennen van
woorddelen. Je merkt nu dat hij nieuwe woorden
kan lezen als die bestaan uit woorddelen die we
eerder geoefend hebben. Hij kent bijvoorbeeld
het stukje ‘lo’ uit ‘lopen’ en herkent dat dan ook
in ‘logeren’. Het stukje ‘ren’ kende hij dan weer uit
het woord ‘horen’. Ik help hem om op die manier
woorden in grotere stukken te analyseren. Dat
kun je doen door even een deel van het woord af
te dekken, zodat hij kan focussen op het woorddeel dat hij wel al kent. Op die manier leert hij
nieuwe woorden lezen. Hij is heel gemotiveerd.
Zo’n nieuw woord voegen we dan weer toe aan
zijn woorddelenboek. Dus ‘logeren’ voegen we toe
aan de woorden met ‘lo’ erin en aan de woorden
met ‘ren’ erin. Zijn leesontwikkeling is echt in een
versnelling gekomen.’
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Betekenisvol lezen

‘Voor Leespraat was ik gefocust op de boekjes die
bij Veilig leren lezen horen met betekenisloze zinnetjes als ‘De reus is in het bos. In het bos is ook
een roos’. Nu vind ik het belangrijk om ook bij het
leren lezen in de belevingswereld van het kind
te stappen. Ik ben te gast in zijn wereld en mag
samen met hem ontdekken. Ik heb Tim gevraagd:
‘Waar wil jij meer over weten?’. Hij wilde meer weten over de bakker. Daar hadden ze een informatieboekje over op school en zijn oog was daarop
gevallen. ‘Wat wil je dan weten over de bakker?’.
Hij wilde weten hoe een bakker werkt. Samen
hebben we het boekje bekeken en we hebben er
samen over gepraat. We hebben er echt zijn eigen
verhaal van gemaakt. Ik vang zijn taal, zoals bij
de reflecterende moedertaalmethode. Ik geef de
taal correct terug, in een verrijkte vorm, niet te
ver verrijkt, maar met een kleine uitbreiding. Dat
hoort ook bij Leespraat. Dan vraag ik of dat is
wat hij bedoelt. Als hij akkoord is, dan schrijf ik
het voor hem op, want bij Leespraat gebruik je
het geschreven woord voor het ondersteunen van
communicatie. Hij kan de zin teruglezen. Daarbij
leert hij ook weer nieuwe woorden herkennen en
hij leert iets langere zinnen te gebruiken dan hij
spontaan zou doen. Door woorden van zo’n zin
één voor één af te dekken, kan ik hem laten oe-

Interview met de vader van Tim

Op 30 april interviewde ik Marc Theuws. Marc vertelt: ‘Lezen is belangrijk voor communicatie. Boven
dien wil Tim het leren en is er nog steeds vooruitgang. Ook je zelfstandigheid in de samenleving
is voor een groot stuk afhankelijk van praten, lezen en schrijven. Als Tim iets op het internet wil
opzoeken, dan kan hij gericht een zoekterm intypen. Als hij dan bij een filmpje uitkomt, dan kan hij
de titel lezen en weet hij waarover het gaat. Hij is idolaat van de Efteling. Als hij dan iets wil lezen
over Sneeuwwitje, dan kan hij ‘Efteling, Sneeuwwitje’ intypen en dan brengt Google hem naar voor
hem interessante informatie.’
‘Lezen helpt Tim bij het praten. Als hij een woord leest, dan articuleert hij duidelijker. Zonder die
visuele input heeft hij vaak moeite om de klanken te maken en in de juiste volgorde te zetten.
Woorden die hij vaker leest, gaat hij ook spontaan beter uitspreken.’
‘Zijn ontwikkeling gaat niet vanzelf. Intensieve herhaling is belangrijk. We proberen daarvoor te zorgen, bij Suus, thuis en bij oma. We zijn bijzonder blij met wat Suus toevoegt aan zijn ontwikkeling.
Toegepaste taal en communicatie staan centraal. Bovendien is het goed voor zijn algemene ontwikkeling, omdat er allerlei inhoudelijke thema’s aan bod komen.’
‘Suus krijgt vaak zaken voor elkaar die wij niet voor elkaar krijgen. Omdat hij zich moeilijk kan
uiten, had Tim in het verleden soms flinke driftaanvallen. Wij hadden daar weinig vat op. Suus is
voor hem een vertrouwenspersoon. Zij is met hem in gesprek gegaan over zijn gevoelens. Ze heeft
hem laten zien hoe je die op een passender manier kunt uiten. Dat werkt. Hij kan nu makkelijker
zeggen wat hem dwarszit.’
‘Toen Tim naar het VSO ging, stopte het lees- en schrijfonderwijs abrupt. Dat hadden wij niet verwacht. Een gemiste kans, want als je kunt lezen, ben je later zelfstandiger. Kunnen lezen opent ook
bij werk of dagbesteding nieuwe mogelijkheden. Je kunt daarmee meer gevarieerde interessante
taken doen. Gelukkig hebben we Suus. Zij is samen met ons doorgegaan zijn leesontwikkeling te stimuleren en heeft het mogelijk gemaakt dat zij Tim gedeeltelijk op school mag begeleiden. Ze heeft
nauw contact met de leerkrachten en probeert zo de begeleiding van Tim in het lesprogramma op
school in te passen.’

fenen met het zelf oproepen van zo’n langere zin.
Dan merk je na een tijdje dat hij die ook spontaan gaat gebruiken. Als ik tijdens zo’n sessie
merk dat hij moeite heeft met de uitspraak van
een woord, dan werk ik daar ook aan. Ik benadruk
dan het stukje van het woord dat hij weglaat,
bijvoorbeeld de ‘pl’ in ‘ovenplaat’. Ik schrijf het
woord op een woordkaartje en onderstreep dat
stukje ‘pl’ en houd dat bij het voordoen van de
uitspraak onder mijn mond. Die visuele ondersteuning helpt hem. Zo’n oefening doe ik kort.
Maar later kan ik erop terugkomen. Dan zoek ik
andere woorden met ‘pl’ erin uit zijn leeswoordenschat, zodat we gericht het articuleren van die
klankcombinatie kunnen oefenen.’

Eigen verhaal als uitgangspunt

‘Op een gegeven moment ligt er een eigen verhaal
bij Tim over de bakker. Dan wordt dat het uitgangspunt om nog meer te leren. In het verhaal
stond dat je de bakker kunt bellen om een afspraak te maken om er een keer te mogen kijken.
Hoe houd je een telefoongesprek? In het dorp
ken ik persoonlijk een bakker. Tim zou die kunnen
gaan bellen. Ter voorbereiding hebben we een
heel telefoongesprek uitgeschreven. Uiteindelijk
hebben we ook gebeld. We hebben de bakker op
speaker gezet. Soms spreekt Tim woorden zo onduidelijk uit dat anderen hem moeilijk verstaan.
Dan kan ik even bijspringen. Zo heeft Tim het
gesprek kunnen voeren. We weten nu dat Tim bij

de bakker langs mag komen. Dan gaan we dat bezoek samen voorbereiden. Wat wil je vragen als je
bij de bakker bent? We bedenken samen vragen.
Hoe laat staat een bakker op? Wat heeft hij nodig
bij brood bakken? Daarbij schrijf ik het voor hem
op, zodat hij het steeds kan teruglezen.’

Coaching in tijden van corona

‘Nu zijn we zover dat hij echt naar de bakker toe
kan gaan. Alleen door de corona-lockdown staat
dat nu even in de wachtstand. Met de kinderen
die ik begeleid, gebruik ik nu FaceTime of Skype,
ook met Tim. Het online coachen valt mij reuze
mee. Je kunt geen lichamelijk contact maken.
Maar je kunt wel een high five geven via het
scherm. De kinderen blijken het superleuk te
vinden. Zelf leer je er ook veel van. Je moet nog
meer nadenken over hoe je zaken duidelijk kunt
visualiseren. Een verrijking dus om even zo te
mogen werken.’

Ouders erbij betrekken

‘Je kunt het als begeleider niet alleen doen. Dan
wordt het een eilandje en vervliegt het heel snel.
De rol van ouders is misschien nog wel belangrijker dan mijn rol, omdat zij het in het dagelijks leven terug moeten laten komen, zodat het beklijft
en tot leven wordt gebracht. Soms willen ouders
alles uitbesteden aan deskundigen, met het idee
dat ze dan zelf moeder kunnen zijn. Maar het is
juist zo leuk om moeder te zijn én interactief
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te zijn met je kind. Leg wat lege kaartjes klaar,
zodat je zaken voor je kind kunt opschrijven. Als
je het door de dag heen doet, wordt het eigen
en natuurlijk. Ik maak video’s van de lesjes. Elke
ouder ontvangt van mij beeldmateriaal ter inspiratie. Soms gaat het thuis met de eigen ouder
werken moeizaam. Dan coach ik ouders daarin.
Ik leg bijvoorbeeld uit dat je een schema kunt
maken met afwisselend een werkje en een door
het kind gekozen beloning. Het ‘voor wat, hoort
wat’-principe. Dat werkt vaak goed. Je moet ouders concrete ideeën geven hoe ze het kunnen
doen, dan zijn de meeste ook bereid het te proberen. Met sommige ouders heb ik dagelijks even
contact, met sommige wekelijks. Bij Tim evalueer
ik elke maandag even met zijn moeder. Dat zijn
korte gesprekken, maar dan zijn we weer op de
hoogte van elkaar.’
‘Tim krijgt ook huiswerk van mij mee. Zijn broer
is naar het voortgezet onderwijs. Die kreeg huiswerk; Tim wilde dat per se ook. Oma doet dat nu
elke zondag samen met hem. Die vindt dat leuk.
Ik heb goed overleg met oma. Het doel is om Tim
stapsgewijs te leren om dat huiswerk steeds zelfstandiger te doen.’

Praktische zelfstandigheid ondersteunen

‘In samenspraak met het thuisfront hebben we
ook veel aandacht besteed aan zijn praktische
zelfstandigheid. Tim mocht daarin wel wat meer
gestimuleerd worden. Ik heb samen met Tim
gepraat over allerlei zaken die hij meer zelf zou
kunnen leren doen: tas inpakken, tas opruimen,
zwemspullen pakken, logeertas inpakken. We
hebben dat samen besproken en uitgeschreven
in stappenplannetjes. Daar had hij veel steun
aan. Inmiddels heeft hij die stappenplannetjes
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niet meer nodig en doet hij die taken helemaal
zelfstandig.’

Angstreductie

‘Wat ik vooral ook heb gemerkt bij Tim, is dat je
met Leespraat spanningen kan wegnemen. Hij
moet regelmatig naar de dokter. Prikjes vond hij
helemaal niet fijn. Als je dat dan met hem uitschrijft – ‘dit staat er te gebeuren’ –, dan merk je
dat hij zich rustiger voelt, omdat hij weet wat er
aankomt. Samen maakten we een soort checklist.
Ik heb voor hem in detail opgeschreven wat er
ging gebeuren: ‘Dit doe je bij de zuster. Je krijgt
een prik. Maar eerst krijg je een zalfje tegen de
pijn’. Door het allemaal voor hem uit te schrijven
in een checklist, houdt hij een gevoel van controle. Hij heeft bij het ziekenhuisbezoek de checklist
bij zich, met bij ieder stapje een bolletje. Na
ieder stapje vinkt hij dat af. Zijn moeder zag een
groot verschil. Hij was veel rustiger en toegankelijker. Hij liet vol trots zijn checklist zien aan de
artsen en verpleegkundigen. Die wisten daardoor
ook wat hij verwachtte.’
‘Een ander door mij begeleid kind was heel erg
bang voor de kapper. Zijn ouders wisten niet
waarom. Hij schreeuwde alles bij elkaar. Ik ben
met hem in gesprek gegaan. ‘Wat vind je eng?
Vind je het eng als ze knippen?’. Ik noemde een
paar voorbeelden. Het bleek dat hij het niet prettig vond als ze met een plantenspuit zijn haar
natmaakten. Toen heb ik met hem erover gepraat
hoe we dat zouden kunnen oplossen. Zijn hoofd
onder de kraan houden, vond hij ook geen goed
idee. ‘Maar, als we nu eens je haar zouden deppen
met een nat washandje?’. Dat wilde hij wel proberen. Ik werk met hem op zijn school. Daar zijn we
gaan proberen om met een washandje zijn haar

nat te maken. Dat vond hij heerlijk. Nu is naar de
kapper gaan geen enkel probleem meer. Hij neemt
een washand mee. Het uitschrijven van wat we
samen bespreken en van de afspraken, en het zelf
laten teruglezen, helpt hem om er echt vat op te
krijgen. Ik vang zijn taal en vul die aan. We zijn
gesprekspartners. Het is niet zo dat ik hem iets
opleg.’

Gesprekspartners

‘Dat is ook een groot verschil met hoe ik voor
Leespraat met kinderen werkte. Voorheen was ik
de juf en als juf geef je informatie. Dat merk ik
ook op de scholen. De leerkrachten vertellen heel
veel, maar ze zijn in mindere mate gesprekspartners. Ze lokken minder een actieve houding bij
de kinderen uit. Als ik met Leespraat werk, dan
ben ik gesprekspartner. We hebben het samen
over een onderwerp. Ik prikkel hem om zelf een
actieve houding te hebben en zelf na te denken.
Dat is echt een groot verschil. Ik probeer in interactie met het kind zinvol en functioneel bezig
te zijn. Dat is niet alleen belangrijk bij kinderen
met Downsyndroom. Ik werk nu ook met een
kindje met autisme. Daar zie ik precies hetzelfde.
De technische aanpak van lezen – korte woordjes
leren hakken en plakken – heeft ook bij hem niet
gewerkt. Het leidt alleen maar tot frustratie. De
kinderen verliezen op die manier hun motivatie
en haken op den duur helemaal af. Met Leespraat
ga ik in gesprek en ontdekken we samen. Je staat
naast het kind en zorgt ervoor dat het succes kan
ervaren. Ik vind het belangrijk dat elke sessie een
feestje is voor het kind. Leren moet een feestje
zijn. Want zeg nou zelf: ‘Wie wil dat nou niet?’.’

Leren lezen in het voortgezet speciaal
onderwijs

‘Met Leespraat duik je in de wereld van het kind.
Je haalt daar dingen uit waardoor ze echt betrokken zijn. Ook als een kind in het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) zit en nog niet heeft
leren lezen, kun je daarin nog steeds stappen
maken. Je kunt ze globaalwoorden leren herkennen over onderwerpen die hen echt interesseren.
Als ze een stukje verder zijn, kun je ze letters
aanleren en woorddelen leren herkennen. Je kunt
met schrijven aan de gang gaan. Dat wordt helaas ook bijna niet meer geprobeerd in het VSO.
Voor Leespraat heb je wel een andere manier van
kijken nodig. Je kunt niet gewoon de boekjes van
een methode volgen. Dat is moeilijk voor leerkrachten. Ik kom daar zelf vandaan. Ik had ook
nooit geleerd dat een kind op een andere manier
kan leren lezen dan via de ‘Veilig leren lezen’methode.’
‘Ik werk ook op scholen met de kinderen. Met
Tim werk ik op maandagmiddag op school, echt
in de klas, zodat het functioneel voor hem is.
Het is vooral gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling: hoe ga je met andere kinderen om in
spelverband? Ik schrijf dingen voor hem op. Na
schooltijd gaat hij met mij mee naar huis en werken we daar. Op woensdag werk ik weer met hem
op school, bij koken en productie. Voorheen had
hij productie en dan werd er even snel verteld

wat hij moest doen. Dan stopte het. Nu maakt de
juf een schema waarin ze instructies opschrijft.
Dan kan Tim steeds eerst lezen, en dan die dingen zelfstandig uitvoeren.’
Hoe verloopt de samenwerking met leerkrachten?
‘Dat wisselt, maar soms vinden leerkrachten het
heel fijn als ik in de klas kom. Soms kan je het
ook echt samen doen. Dan luister ik waar de behoefte ligt bij de leerkracht en probeer ik daarop
aan te sluiten en tips te geven. De juf van Tim
staat er echt voor open. Die vindt het superleuk.
Je merkt ook dat ze zaken oppikt en ook meer
gaat opschrijven voor de kinderen op het digibord. Dus andere kinderen profiteren daar ook
weer van.’
‘Soms is de discussie dat leerkrachten vinden dat
je met de Leespraat-methode niet echt zou leren
lezen. Maar wat wil je dat het kind bereikt? Ik wil
dat hij bepaalde dingen wel kan lezen, zodat hij
zaken zelfstandig uit kan voeren omdat hij weet
wat daar staat. Ik gebruik het voor zelfstandigheid, voor communicatie, voor gevoelens leren
uiten. Hij blijft ook gewoon groeien. Of hij op
den duur een zelfstandige lezer kan worden die
ook volledig nieuwe teksten kan lezen en begrijpen, dat weet ik bij Tim nog niet zeker. Hij kan
het lezen in ieder geval functioneel gebruiken. Ik
verwacht dat hij op den duur eenvoudige informatieboekjes zelfstandig zal kunnen lezen. Maar, ik
heb een aantal andere kinderen in begeleiding die
door Leespraat heel goed hebben leren lezen. Die
zijn jonger dan Tim. Bij Tim ben ik eigenlijk erg
laat begonnen met Leespraat. Toch merk ik dat
hij nog volop in ontwikkeling is. Vaak stopt het
leren lezen in het VSO, terwijl juist bij Tim zijn
concentratie nu veel beter is dan in het SO.’

Jongvolwassenen leren lezen

‘Ik hoop dat ik nog lang met Tim kan werken.
Vaak houdt dat op als ze van school gaan. Ik
zou graag ook jongvolwassenen met Leespraat
willen begeleiden. Binnenkort heb ik een gesprek
met een zorgboerderij om te onderzoeken hoe
Leespraat daar zou kunnen worden ingezet. Ik
zou heel graag iemand van in de twintig, die
nog niet heeft leren lezen, gaan begeleiden met
Leespraat. Ik ben ervan overtuigd dat dat heel
zinvol kan zijn. Niet alleen vanwege het lezen,
maar vooral vanwege het ondersteunen van
communicatie en zelfstandigheid door middel
van geschreven taal. Je kunt een heel leven lang
blijven leren.’ ■
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