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Aap, zee, koe is een leesmethode die ontstond vanuit de vaststelling dat bestaande leesmethodes niet altijd 
even geschikt zijn om kinderen met een autismespectrumstoornis te leren lezen. De problemen van deze 
kinderen situeren zich niet zozeer op het technisch vlak – want dat lukt hen meestal wel – maar meer op 
het inhoudelijke vlak. Ze lezen letters en woorden, maar doen niets met de boodschap erachter. Ze zien 
deze gewoon niet. Nog anders gezegd: het communicatieve aspect van het lezen ontgaat hen volkomen. 
Daarenboven zien ze niet dat ze het lezen ook buiten de klas kunnen gebruiken.

De auteurs maakten vanuit hun praktijkervaring in het revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent een 
aangepaste leesmethode voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze kreeg, rekening houdend 
met de kenmerken van deze kinderen, de volgende eigenschappen mee die veel te weinig of helemaal niet 
in de traditionele leesmethoden terug te vinden zijn:

 duidelijkheid en eenduidigheid;
 voorspelbaarheid;
 realisme;
 een visuele structuur.

Twee doelstellingen staan in deze methode centraal. Enerzijds wil ze de kinderen de functionaliteit van het 
lezen leren begrijpen en anderzijds legt ze de nadruk op de transfer van de leesvaardigheid naar andere, 
niet schoolse situaties.

In het eerste deel van het boek schetsen de auteurs het ontstaan van hun methode en staan ze stil bij haar
inhoudelijke aspecten en aanpak. Tegelijk verantwoorden ze hun keuzes. Ze eindigen het eerste deel met 
een opsomming van de basislijnen van deze leesmethodiek, te weten:

 veel herhaling;
 een rechtlijnige aanpak;
 een sterke koppeling met de realiteit,
 veel aandacht voor de functionaliteit;
 een aansluiting bij de leefwereld van het kind;
 veel oog voor de moeilijkheden op het vlak van de transfer.

Het tweede deel van het boek bestaat uit de handleiding bij deze methodiek. Deze beschrijft zowel de 
aanpak van het technisch als van het begrijpend lezen. Zoals elke handleiding moet deze integraal en heel 
grondig doorgenomen worden. 

In het derde en laatste deel doen de auteurs de structuur van de methode nog eens schematisch en 
volledig uit de doeken. Met verwijzingen naar de handleiding en de materialen op de bijgeleverde cd-rom.
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Wie het boekje aandachtig doorneemt, merkt zeker op dat de auteurs heel goed nagedacht hebben over 
deze vernieuwende methodiek. Een methodiek die niet de pretentie heeft om de bestaande methodes te 
vervangen maar wel wil verrijken met een aanpak die meer geschikt is voor kinderen met een autisme-
spectrumstoornis. Geen overbodige luxe nu er meer en meer kinderen met deze stoornis in het reguliere 
onderwijs gedetecteerd worden. Gezien de eigenschappen van deze methode en de eenduidigheid en 
gestructureerdheid van de voorgestelde instructie, kan men deze methodiek zeker ook gebruiken om
andere kinderen die moeilijk tot lezen komen, te ondersteunen.
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