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INLEIDING

Eind augustus 2015 belde ik drie schooldirecties op. Of ik het komende schooljaar in 

een klas mocht binnenkijken, meedoen, coachen? Enkele uren per maand, telkens in 

dezelfde klas. Met als doel om samen met de leraar beter te leren omgaan met een 

heterogene groep. De drie directeurs waren meteen enthousiast.

Dus leerde ik tijdens het schooljaar 2015-2016 drie prachtige leraren kennen, met in 

hun klassen 63 schitterende kinderen. De leraren, de kinderen, de klassen, de scholen 

en de omstandigheden waren telkens heel verschillend. Maar er was één constante: 

de wil van alle kinderen om te leren en vooruit te gaan. Met dat leren wilde ik hen graag 

helpen. In dit boek lees je wat bleek te werken. Het is een verslag van een zoektocht 

naar goed onderwijs.

Meer dan twintig jaar geleden studeerde ik af als onderwijzeres. Ik wilde in het buiten-

gewoon onderwijs aan de slag en die kans kreeg ik. In de daaropvolgende jaren leerde 

ik (bijna) alle types buitengewoon onderwijs kennen. Ik gaf les in types 1, 2, 3, 4, 5, 7 

en 8.1 Dat gaat van kinderen met een leerstoornis, over pubers met gedragsmoeilijk-

heden en kinderen met autisme, tot mensen met ernstige verstandelijke en lichamelijke 

beperkingen. Ook de leeftijd van de leerlingen in mijn klassen varieerde. De ene maand 

zorgde ik voor de jongste kleuters, een tijd later had ik jongemannen van 21 jaar in de 

klas.

Na verloop van tijd kwam ik in De Bremberg terecht, een school voor buitengewoon 

onderwijs in Diest (BE). Daar mocht ik werken met kinderen en jongeren met een 

matige tot ernstige verstandelijke beperking en autisme. Mijn collega’s waren allemaal 

gedreven mensen, met veel kennis en ervaring in het omgaan met deze bijzondere 

kinderen. Van hen leerde ik om steeds te blijven zoeken naar manieren waarop een 

kind kan leren en zich kan ontwikkelen.

Autisme fascineerde me vanaf het ogenblik dat ik ermee in aanraking kwam. Ik volgde 

veel cursussen en vormingen om de kinderen die onder mijn hoede kwamen, beter te 

begeleiden. Ik ging ook zelf opleidingen geven. Ik werd docent bij het Opleidingscentrum 

Autisme Theo Peeters en in de opleiding Master SEN autisme bij Fontys Hogescholen 

in Nederland.

Dat heb ik altijd gecombineerd met ‘de praktijk’. Ik werd gon-begeleidster2 en onder-

steunde kinderen en leerlingen met autisme en hun leraren en ouders in het basis- en 
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secundair onderwijs. Als gon-begeleidster kwam ik in verschillende scholen, bij 

verschillende leraren, met heel verschillende leerlingen. Die leraren daagden me steeds 

meer op een positieve manier uit. Ze vertelden me dat ze meer kinderen in de klas 

hadden over wie ze zich zorgen maakten. Veel meer dan die één of twee kinderen die 

begeleiding kregen. Ze vroegen of ik tips had over hoe ze met die leerlingen het best 

kunnen omgaan. Wat te doen met die jongen met een ernstige vorm van dyslexie? Hoe 

omgaan met dat meisje dat zo overactief was en voortdurend de les verstoorde? Had 

ik tips om het kind te ondersteunen wiens ouders in een vechtscheiding waren verwik-

keld? Hoe konden ze differentiëren, zodat ook die leerling voor wie het allemaal te 

gemakkelijk ging, een inspanning zou moeten doen? De vragen van de leraren waren 

meer dan terecht.

Soms kon ik een mogelijke oplossing bieden, heel vaak niet. Ik 

verdiepte me in wetenschappelijke publicaties, las boeken van 

deskundigen en mensen met leerstoornissen en leerproblemen, 

volgde cursussen en ging naar informatieavonden. Mijn kennis werd 

groter, maar ook het cliché klopte: hoe meer je leert, hoe beter je 

beseft dat je nog zoveel niet weet.

Ondertussen worstelden ook mijn eigen kinderen zich door ons onderwijssysteem. 

De oudste liep vast. Bij Eureka Onderwijs in Leuven (BE)3 vond ze weer zin in leren en 

leven. Van heel dichtbij maakte ik mee hoe belangrijk goed, aangepast onderwijs is in 

het leven van een kind. Door de aanpak en het aanbod bij Eureka Onderwijs kwam ze 

een moeilijke periode in haar leven te boven.

Dat was het moment waarop ik voor het eerst écht besefte hoe immens belangrijk de 

taak van een leraar is. Door die ervaring werden de vragen van de leraren in mijn bege-

leidingspraktijk nog belangrijker voor me. Ik merkte bij hen een grote zorg voor alle 

kinderen in hun klas, met heel verschillende problemen en heel diverse uitdagingen. 

We stelden ons samen voortdurend vragen over manieren om goed onderwijs te geven 

aan alle kinderen.

Om antwoorden te vinden, ging ik tijdens de vakantie op stage bij Eureka Onderwijs. 

Ik merkte dat ze er methoden zochten en uitprobeerden, waardoor kinderen en 

jongeren met een leerstoornis moeilijke leerstof konden verwerven. In de klassen 

gewoon onderwijs probeerde ik de technieken en methoden uit die ik gezien had. En 

ze werkten! Niet alleen voor kinderen en jongeren met dyslexie en dyscalculie, maar 

ook voor kinderen met autisme of ADHD. En eigenlijk voor heel veel kinderen van 

een gewone klas. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Wat maakte dat die manier 

van werken zo’n grote impact had op kinderen en jongeren? Ik ging twee jaar voltijds 
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bij Eureka Onderwijs werken. Ik leerde er in de praktijk omgaan met leerlingen met 

ernstige leerstoornissen. Daarna kon ik met nog meer kennis van zaken de transfer 

maken naar de ‘gewone’ klas.

Tijdens het schooljaar 2013-2014 zette Eureka Onderwijs in samenwerking met 

KHLeuven en het PDCL4 het prioritaire nascholingsproject Top!Score5 op. Samen met 

enkele andere opleiders gaf ik vorming aan leraren basis- en secundair onderwijs uit 

meer dan twintig scholen. Tijdens dit nascholingsproject lag de klemtoon op goed 

onderwijs voor iedereen. Ik leerde er het belang van duidelijke doelen en hulpmiddelen 

in de verf te zetten.

Ondertussen stond de onderwijswereld in Vlaanderen en Nederland niet stil. In 

Vlaanderen werd het M-decreet gestemd. In Nederland kwam meer aandacht voor 

Passend Onderwijs. Scholen doen steeds meer inspanningen om ‘buitengewone’ 

kinderen de best mogelijke begeleiding te geven. Alleen weten ze niet altijd hoe.

Vandaar dit boek. Een praktijkboek waarin beschreven staat wat ik tijdens een school-

jaar zag werken in drie klassen en waarin ik de ervaring wil delen die ik in de loop van 

al die jaren in het onderwijs heb opgedaan. De fragmenten die ik beschrijf, zijn obser-

vaties in de klassen, herinneringen aan mijn eigen praktijk of komen uit mijn vrijwilli-

gerswerk met anderstalige nieuwkomers. De praktijk koppel ik steeds aan theorie. 

Onderwijs is immers te belangrijk om op ons buikgevoel af te gaan.

De leraren die dit boek lezen, zullen gemakkelijk de link met 

hun eigen klas kunnen leggen. Ik hoop hen te inspireren en, 

vooral, nog enthousiaster te maken voor het boeiende (en 

vaak ook vermoeiende) beroep dat ze uitoefenen. Ouders 

krijgen in dit boek een unieke kans om binnen te kijken in 

de klas van nu. Ze lezen met welke uitdagingen leraren in de 

klas geconfronteerd worden. Tegelijk kunnen ze inspiratie 

vinden voor de begeleiding van hun eigen kinderen thuis. 

In de klas van nu wordt onderwijs gegeven aan de volwassenen van morgen. De 

waarheid is dat we niet goed weten op welke wereld we de kinderen van nu precies 

moeten voorbereiden. Vast staat dat het van het grootste belang is dat we hen prikkelen 

om nieuwsgierig en leergierig te blijven. Daaraan kunnen ouders en leraren samen 

werken. Een van de middelen daartoe is goed onderwijs.

Goed onderwijs heb ik in de loop van meer dan twintig jaar gezien in klassen 

gewoon onderwijs, klassen buitengewoon onderwijs en bij Eureka. Wetenschappelijk 

onderzoek toont aan wat veel mensen uit het onderwijs elke dag bewijzen: de leraar is 
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de belangrijkste factor in het onderwijs. Een goede leraar heeft een sterke, persoon-

lijke band met de leerlingen. Hij heeft een positieve verhouding met de ouders en is 

betrokken bij de hele gemeenschap. Hij heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen. 

Hij geeft gerichte feedback aan de leerlingen, vanuit die hoge verwachtingen. Een rijk 

en uitdagend onderwijsprogramma zorgt voor grote betrokkenheid en motivatie bij de 

leerlingen.

Al deze facetten van ‘een goede leraar’ heb ik de voorbije twintig jaar in de praktijk 

mogen ervaren. Vele collega’s hebben me geïnspireerd en gestimuleerd. Bij Eureka 

ontmoette ik mensen die telkens weer op zoek gingen naar de beste manieren om 

leerwinst te boeken bij de leerlingen. De leraren bij Eureka en in andere scholen blijven 

steeds op zoek gaan naar manieren om leerlingen vooruit te helpen. Dit boek vertrekt 

vanuit deze praktijkervaringen. Recente wetenschappelijke publicaties bevestigen dat 

veel methoden die in de praktijk werden ontwikkeld, bewezen goede effecten hebben. 

Wie dieper wil ingaan op die bewijzen, vindt referenties in de literatuurlijst.
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Ik geef graag les. Nee, ik geef heel graag les! Heel veel leraren doen dat. Ze spreken 

met passie over hun job. Het kwetst hen als iemand denigrerend praat over het 

onderwijs. Vertellen over de projecten die ze opzetten in ‘hun’ school, met ‘hun’ 

leerlingen in ‘hun’ klas, vervult hen met trots.

Hoe komt dat toch ? 

Zou het kunnen dat dat komt doordat wij, leraren, een relatie aangaan met onze 

leerlingen? We weten immers heel goed dat die band nodig is om echt leren tot 

stand te brengen. Kinderen en jongeren leren niet van mensen voor wie ze geen 

respect kunnen opbrengen. Daarom werken we elke dag hard aan het opbouwen 

en verstevigen van onze respectvolle relatie met de leerlingen. Lesgeven is leuk 

door de inhoud die je overbrengt. Natuurlijk kun je als leraar enthousiast worden 

door de pure schoonheid van het vak dat je geeft. Maar dat is niet het enige. Wat 

er echt toe doet, zijn de leerervaringen die je bereikt bij leerlingen. En kinderen en 

jongeren leren het best vanuit een goede band met de leraar.

Is het dan nodig dat je al je leerlingen sympathiek of leuk vindt? Natuurlijk niet! 

Er zijn zoveel verschillen in onze klassen. Je kunt niet met iedereen even goed 

opschieten. En toch blijf je stimuleren, je blijft respect tonen, je blijft uitdagen, je 

blijft geduldig energie steken, ook in die leerlingen die het je lastig maken. Omdat 

je leraar bent! 

Kinderen en jongeren zijn onderling erg verschillend. Dat is altijd zo geweest. Toch 

is de taak van een leraar de laatste decennia ingrijpend veranderd. Anders dan 

vroeger leren de leerlingen in de klas niet alleen de leerstof. Ze leren ook zichzelf 

en hun persoonlijke manier van leren kennen. Daarvoor hebben ze de hulp van de 

leraar nodig. Die leraar gebruikt de respectvolle band die hij of zij met de leerlingen 

heeft om op een positieve manier met de verschillen in de klas om te gaan.

De basishouding daarbij is respect. Respect voor iedereen in de klas, in alle 

verscheidenheid. Met die basishouding ligt de weg open naar duidelijke commu-

nicatie, een nieuwsgierige en onderzoekende houding en het stapsgewijs aanleren 

van nieuwe vaardigheden en kennis.
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DE KLAS VAN NU

DIVERSITEIT: EEN GEGEVEN

Begin september. Meer dan een miljoen kinderen gaan naar school. Duizenden leraren 

maken zich klaar om al die kinderen te begeleiden in hun groeiproces. Miljoenen ouders 

hopen dat ook dit schooljaar hun kind ‘goed terecht’ zal komen.

In een Kempische dorpsschool neemt een leraar aarzelend haar papieren bij de 

hand. Ze begint een beetje verontschuldigend. “Ik weet eigenlijk niet hoe ik het dit 

schooljaar moet aanpakken. Het is een grote groep, en de kinderen zijn zo verschil-

lend. Normaal werk ik met drie niveaugroepen in de klas, maar dat zal dit jaar niet 

voldoende zijn.” Samen doorlopen we de lijst met kinderen van het vierde leerjaar. 

Het zijn er 27; we zijn er wel even mee bezig.

Een overzicht van de uitdagingen van deze klas en deze kinderen:
• Vier kinderen hebben een lees- en spelniveau dat (ver) onder de verwachtingen 

ligt. Deze kinderen ontwikkelen zich voor de rest goed. Bij een aantal komt 

dyslexie voor in de familie.
• Drie kinderen hebben een duidelijke taalachterstand. Ze begrijpen weinig van 

de instructietaal. Zelf komen ze ook niet zo goed uit hun woorden. Dat heeft te 

maken met hun migratieachtergrond, maar toch lijkt er meer aan de hand.
• Twee jongens hebben een diagnose autisme. Van twee meisjes vermoeden zowel 

de ouders als de leerkracht dat ze autisme hebben. Zij hebben geen diagnose.
• Twee kinderen verblijven tijdens de schoolweek in een gezinsvervangend tehuis. Hun 

thuissituatie is op dit moment niet stabiel genoeg om hen goed te kunnen opvangen.
• Eén jongen heeft een lichte verstandelijke beperking. Hij leert (veel) trager dan de 

andere kinderen. De kans is groot dat hij de eindtermen van het lager onderwijs 

niet haalt.
• Twee kinderen functioneren over de hele lijn zwak. Of zij de eindtermen voor rekenen 

en taal zullen kunnen halen, is een grote vraag. Wellicht zal dat niet het geval zijn.
• Eén jongen heeft een ernstige vorm van dyspraxie. Hij kan niet fietsen. Schrijven 

gaat heel traag. Vanwege zijn grote geschrift is het voor hem moeilijk om ordelijk 

te werken in werkboeken met weinig schrijfruimte.
• Eén jongen heeft een diagnose hoogbegaafdheid.
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Het is duidelijk dat lesgeven aan een groep kinderen die zo divers is, niet gemakkelijk 

is. De leraar staat bij deze kinderen voor een grote uitdaging. En dit is geen uitzonder-

lijke klas. Veel klassen in Vlaanderen en Nederland hebben een gelijkaardig profiel. Met 

de uitvoering van het M-decreet en Passend Onderwijs zal de diversiteit alleen maar 

toenemen. Dat is sterk voelbaar in het basisonderwijs, en zal ook steeds duidelijker 

worden in het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen gemakkelijk bekeken worden 

vanuit de zaken die ze niet of moeilijker kunnen.

Maar we zouden ook een ander soort lijst kunnen doorlopen. De volgende lijst gaat 

over dezelfde kinderen:

• Twee kinderen koken graag en erg goed. Ze maken thuis regelmatig een dessertje 

klaar.
• Twee kinderen zitten in de schaakclub. Ze kennen al enkele standaardopenings-

zetten uit het hoofd.
• Eén jongen leest heel graag én veel. Vooral wetenschappelijke onderwerpen vindt 

hij interessant.
• Eén meisje kan heel boeiend vertellen over sterren en planeten. Ze weet wanneer 

welke planeten ’s avonds of ’s morgens zichtbaar zijn.
• Eén jongen kan zich goed inleven in zijn medeleerlingen. Hij voorziet waar zich 

problemen kunnen voordoen, nog voor die problemen zich stellen. Hij probeert te 

voorkomen waar dat kan en te helpen waar nodig.
• Twee kinderen zijn goed in het maken van grappen. Ze kunnen de sfeer in de klas 

met een kleine opmerking helemaal goed maken.
• Twee kinderen zijn heel ordelijk. Ze ruimen graag op.
• Eén jongen is sterk met computers. Is er een probleem met het digibord, dan kan 

hij dat meestal snel oplossen.
• Eén meisje is heel open en eerlijk. Ze vertelt op een fijne manier over wat moeilijk 

is voor haar en inspireert daardoor ook andere kinderen.
• ...

Deze lijst heeft eigenlijk geen einde. Er is nog veel meer talent in deze klas!

Als leraar heb je de uitdrukkelijke opdracht om de talenten van de kinderen te blijven 

zien en om die talenten zelfs op de eerste plaats te 

stellen. Dat is niet hetzelfde als moeilijkheden wegmof-

felen. Integendeel zelfs. Kinderen kunnen leren om hun 

sterke kanten in te zetten en zo hun zwakkere kanten 
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compenseren. Om dat te bereiken is het nodig dat zowel zwakke als sterke kanten 

openlijk en duidelijk benoemd worden. Dat kan gewoon in de les gebeuren, maar het 

kan ook in een klasgesprek dat specifiek met dat doel wordt opgezet.

KLASGESPREK OVER DIVERSITEIT

Kinderen weten vaak sneller dan de leraar dat ze van elkaar verschillen en waarin ze 

van elkaar verschillen. Het heeft dan ook geen zin om verschillen weg te moffelen of te 

proberen verdoezelen. Kinderen weten echt wel wie in de klas 

goed kan rekenen, wie last heeft met lezen, wie zich moeilijk kan 

concentreren en wie het best over de bok kan tijdens de gymles.

De verschillen kunnen dus gerust benoemd worden. De leraar 

moet er dan wel voor zorgen dat eventuele problemen niet opge-

blazen worden. Hieronder volgt een weergave van een klasgesprek 

in het vierde leerjaar van de lagere school (groep 6 in Nederland).6 

Dit klasgesprek vond plaats in een gewone basisschool, in een gewone klas.

Vlak voor de kerstvakantie is Amar ‘schatje van de week’. Het ‘schatje van de week’ 

krijgt een hele week extra aandacht van de juf. En hij houdt een spreekbeurt waarin 

hij zichzelf voorstelt. Amar heeft hier al heel lang naar uitgekeken. Hij heeft er met 

zijn mama over gepraat. Hij is er heel duidelijk over: hij wil de klas vertellen over zijn 

dyspraxie. Mama gaat akkoord, maar wil wel graag dat haar zoon daarbij begeleid 

wordt. Hij is tenslotte nog maar 9, en kwetsbaar. Hoe zullen de klasgenoten reageren 

als ze horen dat Amar niet kan fietsen? Hoe zullen ze reageren op een label bij de 

onhandigheid van haar zoon?

Samen met mama maakt Amar een powerpointpresentatie. Daarin vertelt hij over zijn 

hobby’s: gamen, schaken, zwemmen en skiën. Er zit een stukje in over zijn laatste 

vakantie in de Dominicaanse Republiek. En dus ook een stukje over dyspraxie. Hij 

heeft een boekje meegebracht dat hem heeft geholpen om zelf meer zicht te krijgen 

op zijn diagnose. Hij zal straks een stukje voorlezen uit de Survivalgids DCD.7

Amar is zelf op de hoogte van zijn diagnose. Dat is belangrijk. Het stelt hem in staat om 

correcte informatie op te zoeken over zijn dyspraxie. Hij kan ook vragen stellen aan zijn 

ouders over de moeilijkheden die hij ondervindt. Daarbij wordt de persoonlijkheid van 

Amar niet verengd tot zijn leerstoornis. Hij is de jongen die graag zwemt en schaakt, 
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van verre reizen houdt en dyspraxie heeft. Dat laatste is geen voetnoot, maar definieert 

hem ook niet totaal.

Voor de presentatie bereidt Amar nog even voor wat hij gaat zeggen. De zorgjuf 

peilt naar zijn doel. Ze wil er zeker van zijn dat Amar zich bewust is van wat hij gaat 

zeggen. Amar is heel duidelijk: het is tijd dat de andere kinderen in de klas weten 

waarom hij zo onhandig is in de turnles en hoe het komt dat hij met een laptop werkt 

in de klas. Dat zit dus wel goed.

Samen met de zorgjuf oefent hij een toneeltje in. De juf speelt ‘de kritische leerling’ 

(of de ‘kritische juf’).

Juf:  Amar, waarom mag jij met een computer werken? Dat is toch niet eerlijk 

tegenover de andere kinderen?

Amar: Dat komt omdat ik dyspraxie heb, juf.

Juf:  Dyspraxie, dyspraxie, meer oefenen moet je doen! Dan zou het wel lukken. 

Volgens mij ben je gewoon een beetje lui!

Amar:  Oefenen helpt bij mij niet zoals het bij andere kinderen werkt, juf. Dat 

komt omdat dingen bij mij niet automatisch gaan. Als ik een dictee moet 

schrijven, moet ik veel te hard nadenken over hoe ik de letters moet maken. 

En dan kan ik niet goed meer nadenken over welke letters ik precies moet 

schrijven.

De zorgjuf en Amar komen samen tot het besluit dat ze dit toneeltje ook voor de klas 

gaan opvoeren. Hij voegt in zijn powerpointpresentatie het gebruik van zijn laptop 

nog toe. Hij had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan dat de kinderen daar ook vragen 

over zouden kunnen hebben.

Amar en de zorgjuf (in Nederland: intern begeleider) bereiden samen heel bewust een 

stukje voor waarin de juf Amars ‘voorrechten’ in vraag stelt. In een veilige omgeving 

oefent Amar zo zijn eigen weerbaarheid. Hij leert wat hij kan antwoorden, en hij oefent 

al eens met iemand die hij vertrouwt. Dat maakt het voor hem straks gemakkelijker als 

hij tegenover iemand komt te staan die de kritiek echt meent.

Een beetje zenuwachtig stapt Amar naar de klas. Hij is nerveus, maar goed voorbereid. 

Hij heeft er vertrouwen in! Wanneer hij naar voren stapt, zijn de andere kinderen onmid-

dellijk stil. Voor hij begint, neemt de juf even het woord. “Amar gaat iets heel moedigs 

doen”, zegt ze. “Als je over jezelf vertelt in de klas, dan is het fijn om op te noemen wat 
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je allemaal goed kunt. Dat gaat Amar ook doen, hij heeft veel talenten. Maar hij gaat 

ook vertellen over wat hij niet goed kan en hoe dat komt. Dat vind ik moedig.”

De kinderen knikken begrijpend. Dit snappen ze allemaal. De meesten van hen 

hebben ook al vooraan in de klas gestaan. Ze weten dat daar staan, helemaal alleen 

naast de juf, al eng genoeg is. Sommigen waren heel zenuwachtig. Dat moet Amar 

nu ook voelen.

De juf vraagt om voor de moed van Amar respect te hebben. Hoe zouden de kinderen 

dat respect kunnen laten zien? Nick steekt zijn vinger op. “Knap, Nick,” reageert de 

juf, “jij toont respect door je vinger op te steken en niet zomaar door de klas te 

roepen. Dat is al respect tonen. En je hebt waarschijnlijk nog een ander idee?” Nick 

benadrukt dat ze eerst goed moeten luisteren naar het verhaal van Amar en hem, 

uit respect, niet mogen onderbreken. De andere kinderen knikken. Ze spreken af om 

goed te luisteren. Amar zal zeggen wanneer ze vragen mogen stellen. Hij zal er zelf 

voor zorgen dat iedereen aan de beurt komt.

Duidelijke afspraken maken bij het begin van een moeilijke spreekbeurt zoals deze, is 

geen overbodige luxe. Door haar inleiding maakt de juf duidelijk dat ze weet wat Amar 

gaat zeggen. Ze geeft ook expliciet aan de kinderen mee dat ze de boodschap van 

Amar moedig en belangrijk vindt. Daardoor vermijdt ze al bij voorbaat gegiechel en 

andere respectloze reacties van de andere kinderen. De toon is gezet: dit is serieus.

Amar begint met zijn verhaal. Als hij bij het deel over dyspraxie komt, kun je in de 

klas een speld horen vallen. Amar vertelt dat bewegingen bij hem niet automatisch 

gaan. Dat hij daarom nog niet kan fietsen en een computer nodig heeft om netjes te 

werken. De andere kinderen vragen hem hoelang hij dat al heeft, wanneer hij het wist 

en wat dat allemaal betekent voor Amar. Amar staat kalm voor de klas. Hij beant-

woordt de vragen rustig en gaat dan verder met zijn spreekbeurt. Hij heeft het over 

zijn hobby’s en dromen. Amar wil astronaut worden. Voor de wetenschap!

Na de presentatie krijgt Amar een groot applaus.

De juf grijpt dit moment aan om een gesprek in de klas op gang te brengen over 

diagnoses, verschillen tussen leerlingen en wederzijds respect. Ze weet immers dat 

er in de klas verschillende kinderen zijn met heel uiteenlopende diagnoses.

De dyspraxie van Amar is ernstig, maar ook andere kinderen in de klas hebben leer- of 

andere problemen. Het doel van zo’n gesprek met kinderen is niet om ze precies te 
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leren wat dyspraxie is, maar wel om ze duidelijk te maken dat kinderen erg van elkaar 

kunnen verschillen in talenten en moeilijkheden en dat dit geen probleem hoeft te zijn 

als iedereen de ander respecteert. Net vanuit die respectvolle houding is het belangrijk 

om ook andere kinderen aan het woord te laten.

Op deze manier kan de juf er ook zeker van zijn dat de andere kinderen Amar niet in 

een slachtofferrol zullen duwen, of dat hij zelf in die slachtofferrol kruipt. Als er alleen 

en exclusief aandacht zou zijn voor Amar, is die kans immers reëel.

“Is er iemand in de klas die ook iets heeft dat je anders maakt dan de andere kinderen? 

Misschien iets met een naam, misschien iets dat geen naam heeft?” Veel vingers 

gaan de hoogte in. Michiel vertelt dat hij dyslexie heeft. De juf schrijft ‘dys – praxie’ 

en ‘dys – lexie’ op het bord. “Het lijkt op elkaar!” merken de kinderen onmiddellijk op. 

“Ik heb ook iets dat daarop lijkt”, brengt Charlotte in. “Ik heb dyscalculie.” Ook dat 

moeilijke woord komt op het bord. De juf geeft uitleg. “De woorden lijken niet alleen 

op elkaar als je ze schrijft, ook hun betekenis lijkt op elkaar. ‘Dys’ betekent dat je iets 

niet automatisch kunt. Dyspraxie is dan ‘niet automatisch bewegen’, dyslexie ‘niet 

automatisch lezen en spellen’ en dyscalculie ‘niet automatisch rekenen’. Bij kinderen 

met een dys-probleem helpt oefenen niet zo goed als dat bij andere kinderen werkt. 

Als je op je fiets springt, hoef je daar niet echt bij na te denken. Je fietst automa-

tisch. Als je je naam moet schrijven, hoef je daar ook niet bij na te denken, die 

schrijf je automatisch wel juist. Als je 8 x 4 moet oplossen, weet je dat eigenlijk uit 

je hoofd, ook dat is automatisch. Voor Charlotte gaat het rekenen niet automatisch, 

voor Michiel gaat het schrijven niet automatisch, en voor Amar gaat fietsen niet 

automatisch.”

Charlotte vult aan. Ja, het klopt, over elke oefening moet ze heel hard nadenken, ook 

de oefeningen waarop ze al heel hard en heel lang heeft geoefend, zoals de tafels. 

Daarom mag ze nu van de juf een tafelkaart gebruiken voor cijferen. Anders duurt 

het allemaal veel te lang.

De voorbeelden van wat moeilijk gaat bij kinderen 

met een leerstoornis, zijn levensecht. Waarschijnlijk 

hebben alle kinderen van de klas al gemerkt dat 

dit inderdaad klopt, dat het waar is. Dat maakt de 

abstracte leerstoornis-met-de-moeilijke-naam voor 

hen veel concreter.

Met voorbeelden 
maak je de abstracte 
leerstoornis-met-
de-moeilijke-naam 
concreet




