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Met deze nieuwsbrief wil ik op een verantwoorde en onafhankelijke manier informatie geven over actuele onderwijsthema’s. Standpunten die hier worden ingenomen zijn uitsluitend deze van
mijzelf en kunnen in geen enkel opzicht toegeschreven worden aan welbepaalde organisaties of onderwijsnetten en/of -koepels. Ik streef er naar om mijn standpunten grondig en, waar mogelijk,
ook wetenschappelijk te onderbouwen. Een duidelijke bronvermelding laat de kritische lezer toe om de gebruikte informatie te verifiëren. Reageren op de bijdragen uit deze nieuwsbrief kan en mag
altijd. Wie reageert, geeft mij automatisch en impliciet de toestemming om indien nodig zijn reactie integraal of samengevat én op naam in deze nieuwsbrief weer te geven.

Over mijn antwoord op sommige reacties, een nieuwe dys-stoornis (wat was
de naam ook al weer?) die zich aandient en een beetje ambitie. Met andere
woorden: voorwoord
De laatste nieuwsbrief ligt er eindelijk. De afgelopen maanden stonden helemaal in het teken van het afwerken van de vertaling van het boek Visible Learning1 van John Hattie. Als alles loopt zoals voorzien, verschijnt
deze vertaling in september 2014. Door de intensiteit van dit vertaalwerk hebben mijn andere initiatieven
dit schooljaar er veel, of bijna alles, bij ingeschoten. Zonder al te veel schade trouwens. Zo werden mijn
onderwijsblogs2, ook al verschenen er geen nieuwe berichten meer, dagelijks door honderden unieke
bezoekers aangedaan. Dit motiveert mij om, nu het weer wat rustiger wordt, deze blogs vanaf september
actief verder te zetten. Ook de nieuwsbrieven krijgen hun vervolg. Dat spreekt.
Naar aanleiding van het voorwoord van de vorige nieuwsbrief kreeg ik heel wat positieve reacties: nog
andere mensen denken na over de zinvolheid van het in stand houden van de verschillende onderwijszuilen.
Anderen wezen me er op dat onderwijs nooit helemaal neutraal kan zijn. Daar ga ik mee akkoord in de zin
dat onderwijs nooit waardenvrij kan en mag zijn. Het moet echter wel neutraal zijn in die zin dat het openstaat voor iedereen en geen formele en/of informele ontmoedigingsstrategieën hanteert die er voor zorgen
dat een bepaald publiek niet naar de eigen school komt. Ik stel me heel openlijk vragen bij statistieken die
aantonen dat het onderwijs van een bepaalde zuil het ‘goedkoopste’ zou zijn. Ik vraag me af of die statistieken de kern van het probleem weergeven: scholen met veel zorgkinderen kosten nu eenmaal meer. Het is
een vaststaand feit dat bepaalde zorgleerlingen veel meer voorkomen in het ene net dan in het andere. Of
met andere woorden: in welke netten vind je de kinderen met de meeste SES-kenmerken? Misschien moet
men op de kostprijsberekening van de verschillende netten eerst in functie daarvan een statistische correctie
doorvoeren alvorens de cijfers juist te kunnen interpreteren. Uiteindelijk leverde dit voorwoord me ook nog
twee scheldkanonnades op. Van mensen die geacht worden scholen op een vooraanstaande manier te
begeleiden. Ik beperk mijn reactie tot dit citaat:
Al wie wijsheid lief heeft,
is rechtschapen,
maar hij die zich met pluimvee inlaat,
is gek.
[Woody Allen]

Vergeef me dat ik voor de wijsheid kies en mijn keuze argumenteer met de filosofie achter de volgende uitspraak:
De hoogste graad van wijsheid bestaat erin
dromen te koesteren die groot genoeg zijn
opdat men ze niet uit het oog zou verliezen
1
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tijdens de weg erheen.
[William Faulkner]

Intussen wordt in de wereld van de leer- en ontwikkelingsstoornissen stilaan wat meer aandacht besteed
aan dysmnesie. Hieronder verstaat men in de wetenschap een neurocognitieve aandoening die zich uit in
het onvermogen om gegevens in het langetermijngeheugen op te slaan. Dit leidt onder andere tot ernstige
en hardnekkige problemen bij het automatiseren. De literatuur leert me dat er echter nog heel wat wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen nodig is. Ik blijf een en ander volgen en zal hierover op het juiste
moment in de nieuwsbrief berichten.
Tot slot nog dit. Als meer-dan-vijftigjarige-met-ambitie heb ik besloten om vanaf volgend schooljaar niet
alleen het Visible Learning-verhaal van John Hattie in Vlaanderen op mijn eigen kritische wijze te helpen
schrijven, maar ook om te onderzoeken hoe we in Vlaanderen toetsen kunnen introduceren die gemaakt zijn
volgens de principes van het Item-Responsemodel. Met het M-decreet dat veel sneller dichterbij komt dan
we beseffen zal het immers nodig zijn om de individuele leerling te kunnen beoordelen in termen van wat hij
concreet kent en kan (en de mate dat hij daarin gegroeid is) en niet langer in termen van waar hij zich
bevindt ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Want juist met de komst van het M-decreet verliezen de
medeleerlingen hun status van referentiepersoon. Er is dringend nood aan een ander referentiekader
aangezien ook de Prodia-protocollen dit vooralsnog niet kunnen bieden.
Ik heb gezegd.

Tops & Boons: Dyslexie en moderne vreemde talen. Gids voor leerkrachten,
hulpverleners en ouders1
Het leren van een moderne vreemde taal is voor leerlingen met dyslexie uit het basis- en secundair
onderwijs lang geen sinecure. Heel veel leerkrachten, hulpverleners en ouders zijn dan ook bijna
voortdurend op zoek naar tips, adviezen en hulpmiddelen om deze leerlingen te ondersteunen. Het boek
van Wim Tops en Gitte Boons kan op veel van deze vragen een antwoord geven.
In het eerste hoofdstuk geven de auteurs een beknopt en helder overzicht van de recente
wetenschappelijke inzichten over dyslexie. Wie vertrouwd is met de literatuur over dyslexie,
zal het met mij eens zijn dat dit overzicht vrij accuraat is. In het tweede hoofdstuk beschrijven
ze dan weer de verschillen tussen het moedertaalonderwijs en het onderwijs van een
vreemde moderne taal. Hierdoor dringen ze snel door tot de kern van het probleem bij het
aanleren van moderne vreemde talen. Het meer theoretische deel van dit boek eindigt met
een hoofdstuk over het begeleiden van leerlingen met dyslexie. Hier gaan de auteurs op een heel
genuanceerde manier in op het toepassen van sticordi-maatregelen. Kort samengevat komt dit laatste er
op neer dat ze oog hebben voor zowel de voordelen als de nadelen. In een tijd waarin de discussie over het
gebruik van sticordi-maatregelen af en toe op een polarisatie van de verschillende standpunten dreigt uit te
lopen, kan ik dat alleen maar waarderen.
In het tweede deel van dit boek gaan de auteurs heel concreet in op de hulpmiddelen die aan de leerlingen
met dyslexie kunnen aangeboden worden bij het aanleren en (sic) (zelfstandig) studeren van moderne
vreemde talen. Voor mij mogen de haakjes rond het woord ‘zelfstandig’ weggelaten worden. Juist die
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zelfstandigheid is voor mij een belangrijk criterium om de waarde van om het even welke sticordimaatregel aan af te toetsen. In dit tweede deel maken de auteurs een onderscheid tussen kennis en de
vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven). Het zou me te ver leiden om al deze tips, adviezen en
hulpmiddelen de revue te laten passeren. Laat het volstaan dat ik puntsgewijs aangeef wat ik bijzonder
gewaardeerd heb in dit deel:






De aandacht voor metacognitieve aspecten;
De aanzet voor het maken van screeningsinstrumenten;
De aandacht voor het remediëren van het begrijpend lezen waarbij de auteurs duidelijk rekening
houden met de recente wetenschappelijke inzichten op dit vlak;
De herwaardering van het spellingschrift;
De fiches voor de metacognitieve vaardigheden.

Een boek dat ik heel warm aanbeveel omwille van de frisse en degelijke aanpak van het thema. Ik kan
alleen maar hopen dat daar snel een vervolg aan gebreid wordt.

Van der Spek: Hulpwaaier hoogbegaafdheid
De verschillende hulpwaaiers van de Nederlandse uitgeverij Pica zijn stuk voor stuk een succes. Zowel in
Nederland als in Vlaanderen. Na de hulpwaaiers AD(H)D, Autisme, Gedrag en Dyslexie verscheen er onlangs
een vijfde: Hoogbegaafdheid1. Absoluut geen overbodige luxe in een tijd waar leerlingvolgsystemen en
zorgcontinua met dit thema nog onvoldoende of geen rekening houden.
De informatie over hoogbegaafdheid is in deze hulpwaaier op de intussen gekende praktische en heel
concrete manier geordend in verschillende thema’s:








Algemene informatie;
Hoogbegaafdheid thuis;
Hoogbegaafdheid op school;
Leeromgevingen (s)bo2 en vo3;
Belonen en straffen;
Specifieke strategieën en ideeën;
Bronnen en aanbevelingen.

Een thema dat hierbij meteen in het oog is belonen en straffen. En net dat is dat beetje extra dat er bij
uitgeverij Pica steeds weer voor zorgt dat zij net niet met ‘nog maar een boek over…’ naar buiten komt.
Vind je in deze hulpwaaier spectaculaire uitspraken of wondermiddelen? Allerminst. Wel aanbevelingen,
waarschuwingen voor valkuilen en andere wetenswaardigheden waar iedereen het over eens is dat het
‘goed om weten is’ maar die men in de aanpak van hoogbegaafde kinderen maar al te vaak vergeet. Is deze
hulpwaaier volledig? Ook niet. En juist in deze onvolledigheid ligt zijn geloofwaardigheid: de auteur heeft
op een eerlijke manier kennis geselecteerd. Daarbij heeft ze duidelijk ook geprobeerd om deze verzamelde
kennis op een serene en voor niemand beschuldigende manier weer te geven. Opzet waarin ze meer dan
geslaagd is.
Kostprijs: € 14,95
1
2
3

VAN DER SPEK, J., Hulpwaaier hoogbegaafdheid. Tips en strategieën bij de hand, Pica, Huizen, 2014, 66 blz.
(s)bo: (speciaal) basisonderwijs of buitengewoon basisonderwijs
vo: voortgezet onderwijs of secundair onderwijs
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Over het staan op de schouders van reuzen en 3000 laddersporten. Met
andere woorden: nawoord
Geregeld kom ik mensen tegen die zeggen dat ze me benijden om mijn kennis. Wie mij kent, weet dat ik
daar niet zo goed mee om kan. Omdat ik heel goed weet dat het mijn kennis niet is, maar deze van zovele
anderen die deze eerder hebben ter beschikking gesteld. In die zin besef ik dat ik slechts op de schouders
van reuzen mag staan. Ik zie mezelf dan ook eerder als een verzamelaar van kennis die de verantwoordelijkheid heeft om zijn verzameling geannoteerd weer door te geven. Omdat je nu eenmaal nooit meer mag
nemen dan je zelf geeft.
Ik ben mij er heel sterk van bewust dat ik daarbij eigenzinnig te werk ga. Ergens moet dat ook wel. Bepaalde
dingen moet je nu eenmaal objectief brengen, ook al krijg je dan bepaalde partijen tegen. Andere
onderwerpen kun je dan weer enkel subjectief brengen. Ik probeer deze dan vanuit mijn persoonlijke
subjectiviteit en niet vanuit een valse collectieve subjectiviteit te benaderen. Een dergelijk project kun je
alleen maar met succes uitvoeren als je weet dat het mensen bereikt, als je weet dat het mensen in
beweging brengt, als je voelt dat het mensen op de een of andere manier raakt.
Wie op de schouders van reuzen mag staan, heeft daarvoor wel een stevige en lange ladder nodig met heel
veel sporten. Onlangs maakte ik een kleine inventaris op. Doorheen de jaren dat de Nieuwsbrief Leren al
bestaat hebben meer dan 3000 mensen zich er op geabonneerd. Jullie, lezers, waren de sporten van de
ladder die me toeliet om uiteindelijk naar die schouders op te klimmen. Jullie daagden me uit, motiveerden
me, deden me altijd weer een stapje verder denken. Dank daarvoor!

Aan allen een fijne zomervakantie gewenst!
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