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Test voor gevorderd lezen & schrijven

De publicatie van de Gl&SCHR zorgt er sinds 2009 voor dat er genormeerd Nederlandstalig materiaal is om dyslexie bij
jongeren ouder dan zestien jaar te diagnosticeren. De meerwaarde van deze Gl&SCHR ligt niet alleen in het ter
beschikking stellen van dit testmateriaal: het theoretisch model dat aan de basis van deze testprocedure ligt, is nog
veel belangrijker. Dit model voor gevorderd lezen en schrijven maakt het immers mogelijk om de signalen van dyslexie
bij jongeren ouder dan zestien jaar te objectiveren. Voordien werd de diagnose van dyslexie bij deze groep meestal
gesteld op basis van de subjectieve ervaring van de therapeut die bestaande signalen en theorieën extrapoleerde. Dit
professionele nattevingerwerk behoort nu gelukkig tot het verleden.
In het eerste hoofdstuk van dit boek wordt de theorie achter de Gl& SCHR uit de doeken gedaan. Centraal staat hier het
model van gevorderd lezen en schrijven dat uit vier essentiële met elkaar interagerende deelvaardigheden bestaat:





herkennen;
snelheid;
begrijpen;
geheugen.

Op basis van dit model geven de auteurs daarna het begrip dyslexie een plaats. Dit is geen overbodige luxe omdat je
de aannames over dyslexie zoals die in het basisonderwijs gelden nu eenmaal niet zonder meer voor jongeren uit deze
leeftijdsgroep kunt overnemen.
In het besluit van dit hoofdstuk pleiten de auteurs dan ook terecht voor een gelaagde diagnostiek van hoofd- en
bijtests. Die gelaagdheid vind je dan vanzelfsprekend ook terug in de Gl& SCHR.
In het tweede hoofdstuk van het boek wordt de constructie van de Gl& SCHR beschreven. Naast het testoverzicht vind
je er de psychometrische kenmerken van deze testbatterij gedetailleerd terug:




normering;
betrouwbaarheid;
validiteit.

De handleiding bij de afname maakt het onderwerp uit van het derde hoofdstuk. Hierbij wil ik er op wijzen dat er extra
aandacht is besteed aan de standaardisatie. Zo werkt men bijvoorbeeld met een aantal geluidsbestanden en
presentaties die garant staan voor een juiste afname van de desbetreffende onderdelen. In het vierde hoofdstuk lees
je waar je op het Internet deze bestanden vindt en hoe je de andere onderdelen op de website, zoals het
scoreformulier, moet gebruiken. In het vijfde en laatste hoofdstuk beschrijven de auteurs hoe je de resultaten op de
Gl&SCHR kunt interpreteren.
Omdat de Gl&SCHR voorziet in een sinds lang aangevoelde behoefte, verdient dit boek dan ook de vermelding van
‘Naslagwerk met karakter’.
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