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We keren even terug in de tijd. Het schooljaar 1968-1969. In een graadsklas van een Merelbeeks
wijkschooltje dreunen kinderen uit het eerste leerjaar hun ‘leesles’ op:
in een paddestoel
niet groot
met een dakje wit en rood
zit een ventje koek te bakken
het heet wip
zijn maatje tom
is al hout aan het hakken
als ze moe zijn
kom eens zien
dan eet elk ventje wel voor tien
Dit boekje, geschreven in de tijd toen de paddenstoelen nog genoeg hadden aan een -n, was voor zover ik
kon nagaan van de hand van Cor Ria Leeman. Deze Vlaamse onderwijzer had ook een aantal lesboekjes op
zijn naam staan. Van deze methode weet ik – want ik zat inderdaad in dat klasje - nog vaag dat ze heel wat
structuurrijtjes had waarbij de in te oefenen klank rood gedrukt was. Ook herinner ik me de wasdraad die
diagonaal door de klas was gehangen waaraan kaartjes hingen met tekeningen en woordjes waarvan de te
kennen klank in het rood geschreven was. Vaag hoor ik nog het gedreun van de eersteklassertjes: muur, uu;
huis, ui; hout, ou… Deze kaartjes hing juffrouw Annemarie geleidelijk aan op de wasdraad. Mijn donkerste
herinnering aan het leren lezen in het eerste leerjaar? Ik hoorde het verschil niet tussen de ui van huis en
de ou van hout… Het feit dat ik na 42 jaar het eerste leeslesje nog uit het hoofd ken, zegt veel over de
effectiviteit (of is het impact?) van de leesmethode van toen.
In het boek Beter leren lezen stellen Raf Feys (laat ons zeggen: de Vlaamse Kees Vernooy) en Pieter Van
Biervliet hun directe systeemmethodiek voor. Na al die jaren en andere leesmethodes is er nog steeds
ruimte voor een nieuwe leesmethodiek. De directe systeemmethodiek is langzaam gerijpt op eiken vaten. Ik
heb van beide auteurs artikels en cursussen in mijn bezit waarbinnen deze methodiek zich geleidelijk aan
ontpopt. Dat we binnenkort een aantal leesmethodes mogen verwachten die gebaseerd zijn op deze
directe systeemmethodiek, bewijst dat deze wel degelijk in een nood voorziet.
Hoe vernieuwend is deze methodiek? Hiervoor laat ik de auteurs aan het woord zoals ze het zelf schrijven
in hun inleiding:
De directe systeemmethodiek is echter geen totaal nieuwe aanpak, geen nieuw wondermiddel,
maar schatplichtig aan de ervaringswijsheid uit heden en verleden. We herwaarderen oude
aanpakken waarmee de kinderen onder andere in de eerste helft van de 20e eeuw leerden lezen.
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‘Afkijken’ bij ervaren leerkrachten was ook een belangrijke inspiratiebron. Als lerarenopleiders
kregen we hiertoe vaak de kans. De DSM-aanpak stemt ook overeen met (ortho)didactische
stromingen van de voorbije jaren waarin gepleit wordt voor meer aandacht voor het automatiseren.
Denk maar aan de publicaties van Wied Ruijssenaars van de Rijksuniversiteit Groningen en Wim Van
den Broeck van de Vrije Universiteit Brussel. De DSM is ook in overeenstemming met recente
wetenschappelijke studies en leesmodellen (blz.14-15).
Let wel: wie zegt dat de directe systeemmethodiek een eclectische methode is, gaat te kort door de bocht.
Wie het boek van Feys en Van Biervliet leest, houdt er aan het eind het beeld van een coherente en
uitgerijpte methode aan over.
In het eerste deel van het boek beschrijven de auteurs hoe de directe systeemmethodiek is ontstaan en
waaraan ze schatplichtig is. Het doel van deze aanpak is de kinderen vanaf het eerste woord inzicht te
geven in het systeem achter het letterschrift. De kinderen leren dus meteen echt lezen. Geleidelijk aan
brengt de methode meer complexiteit in het leerproces. Complexiteit die zich uit in het stap voor stap
introduceren van nieuwe leeselementen (letters, letterclusters en woorden). Essentieel hierbij is dat men
maar iets nieuws aanbrengt nadat de voorgaande leer- en leesstof voldoende ingeoefend is en de transfer
naar het langetermijngeheugen heeft gemaakt. De auteurs leggen doorheen het eerste deel uit welke
bedoeling ze hebben gehad bij deze nieuwe methodiek en wat de basisprincipes ervan zijn. Deze zeven
basisprincipes vormen dan ook de ruggengraat van dit deel. Interessant is ook het relaas van het
onafhankelijke onderzoek dat in 2005 in verband met de directe systeemmethodiek is gevoerd.
In het tweede deel schrijven de auteurs een geannoteerde kroniek van de verschillende leesmethodes die
doorheen de jaren de revue passeerden. Zo komen aan bod:







de spelmethodes;
de klankmethodes;
de normaalwoordenmethodes;
de analytisch-synthetische methodes;
de globale leesmethodieken;
de structuurmethodes.

De auteurs sommen in het laatste hoofdstuk van dit deel hun kritieken op de klassieke structuurmethodes
op. Tegelijk tonen ze aan hoe de directe systeemmethodiek de tekorten van deze structuurmethodes
probeert op te vangen.
In het derde deel van het boek werken de auteurs de visie achter de directe systeemmethodiek verder uit.
Zoals iedereen wel begrijpt is dit deel verplichte literatuur voor iedereen die zich echt op de hoogte wil
stellen van de essentie en het evidence-based karakter van deze methodiek. Ik laat het hem dan ook zelf
ontdekken.
Dit boek zou wel eens het Magnum Opus kunnen worden voor de toekomstige leesdidactiek in Vlaanderen.
[2010-10-24]
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