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Laten we de discussie of het een niet-verbale leerstoornis of een visueel-ruimtelijke stoornis is even vergeten. 
Zoals het voor elke leerstoornis geldt, is de taakgerichte aanpak belangrijker dan de naam. Hiermee komen we dan 
meteen bij de verdienste van dit boek. Met als ondertitel Praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders 
geeft het een goed inzicht in de problemen die mensen met een niet-verbale leerstoornis dagelijks ervaren en heel 
veel tips en aanzetten voor een goede taakgerichte aanpak. Ik laat het boek zelf spreken: 
 
 Bovendien kan men zich afvragen of het geven van een naam of het passen binnen een stoornis zo 

belangrijk is voor mensen met kenmerken van NLD. Voor ouders, leraren en hulpverleners geldt in 
ieder geval dat het profiel van vaardigheden en tekorten voldoende aanknopingspunten biedt om 
verdere hulp en ondersteuning te bieden en deze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling 
(blz.29). 

 
In een eerste deel omschrijven de auteurs het fenomeen van de niet-verbale leerstoornis. Ze leggen uit wat de 
stoornis met zich meebrengt aan vaardigheden en tekorten en geven een overzicht van de verschillende kernpro-
blemen die deze stoornis juist tot een syndroom maken. Over de mogelijke oorzaken wordt er slechts kort iets 
gezegd, ook al omdat er nog veel niet duidelijk is. Verder beschrijven ze de informatieverwerking van de hersenen 
zodat men de niet-verbale leerstoornis als een stoornis in die informatieverwerking beter kan begrijpen. Na dit alles 
beschrijven ze de signalen die erop kunnen wijzen dat iemand een niet-verbale leerstoornis heeft en gaan ze 
uitgebreid in op het diagnosticeren ervan. Hierbij gaan ze dieper in op de overeenkomsten die de niet-verbale 
leerstoornis lijkt te hebben met andere stoornissen. 
 
Het tweede deel is meteen veel concreter en beschrijft hoe personen met een niet-verbale leerstoornis leren. Zeer 
interessant daarbij is het opdelen van het leren in tien concrete stappen. Alleen dit deel al is de moeite om door 
iedere leerkracht gelezen te worden. 
 
In het derde deel komt de pedagogische begeleiding aan bod. In welke mate moeten ouders, leerkrachten en 
hulpverleners hun begeleiding aanpassen aan de noden van iemand met een niet-verbale leerstoornis en welke 
pedagogische stijl meten ze zich daarbij het beste aan? 
 
Het meest uitgebreide deel is dat over de niet-verbale leerstoornis in het onderwijs. Dit deel kan als het ware uit het 
boek gehaald worden als voorlichtingsbrochure voor elke leerkracht uit het basis- en voortgezet onderwijs. Na het 
illustreren van de impact van een niet-verbale leerstoornis op het in-de-klas-bestaan van een kind en de signalen 
die men kan opvangen dat het verkeerd loopt, gaat het heel uitgebreid in op de aanpassingen die in het onderwijs 
kunnen gebeuren zodat het meer afgestemd is op de leerling met deze stoornis. Deze aanpassingen situeren zich 
op de volgende vlakken: 
 

• Pedagogische aanpassingen 

• Aanpassingen van de pedagogische stijl van de leerkracht 

• Didactische aanpassingen 

• Aanpassingen van de leerstof 

• De sociaal-emotionele ondersteuning 
 
Met andere woorden: wie op zoek is naar sticordi-maatregelen kan hier heel veel leren. 
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Verder in het vierde deel worden de verschillende leervakken bekeken in het licht van de niet-verbale leerstoornis 
en gaat men dieper in op aspecten van werkhouding en motivatie. Ook de overgang naar het voortgezet onderwijs 
en het functioneren in het voortgezet onderwijs worden van nabij bekeken. 
 
Het vijfde deel staat helemaal in het teken van de hulpverlening aan iemand met een niet-verbale leerstoornis en 
zijn omgeving. Er wordt gekeken naar de belangrijkste probleemvelden en hoe men daarbinnen oplossingen kan 
aanreiken en aanleren. 
 
Het zesde deel richt zich concreet op een aantal belangrijke hulpvragen van ouders. De aandachtige lezer zal 
merken dat er geregeld – en ergens is dat vanzelfsprekend – een overlapping is met de tips en adviezen die 
gegeven worden aan het onderwijs. Verder is er ook aandacht over de rol die familieleden kunnen spelen en voor 
een aantal specifieke thema’s, waaronder dat van medicatie en de niet-verbale leerstoornis. 
 
Het zevende deel bestaat uit een geannoteerde verzameling van boeken en materialen in verband met deze 
stoornis. 
 
Het boek is zeer uitgebreid en zou daardoor mensen kunnen afschrikken om het te lezen. Door de vele praktische 
tips en suggesties en de vele concrete voorbeelden leest het boek echter zeer vlot. Leerkrachten en hulpverleners 
die kiezen voor een taakgerichte aanpak van de problematiek vinden hier zeker hun gading. 
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