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Als psycho-educatie een methodiek is in de hulpverlening die verwijst naar een reeks educatieve of opvoedkundige
interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de
omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking, dan verdient dit boek van Brocatus en Vermeersch
PLUS
PLUS
de vermelding Psycho-educatie . Deze
verwijst dan naar het feit dat de auteurs het begrip psycho-educatie –
niet onterecht trouwens – wel heel ruim en doelgericht hebben opgevat. Het feit dat de map expliciet geconcipieerd is
om aan de slag te gaan met beginnende lezers bij wie het leren lezen niet vlot verloopt, brengt ze op het niveau van
dat andere magnum opus van de psycho-educatie, Jesse heeft dyslexie. Daarenboven toont de bibliografie met
recente bronnen aan dat de auteurs het geheel goed theoretisch onderbouwd hebben.
Deze theoretische achtergrond vind je meteen terug in het eerste hoofdstuk. Doordat de auteurs hun bronnen door
en door kennen, zijn ze er in geslaagd het fenomeen dyslexie op een beknopte maar toch volledige manier uit te
leggen waarbij er ook aandacht is voor de impact van deze leesstoornis op het kind en zijn omgeving.
Het tweede hoofdstuk heb je nodig om de opbouw van het programma te begrijpen. Je leert er immers vanuit welk
psycho-educatiemodel de auteurs de verschillende activiteiten hebben uitgewerkt. Deze eenduidigheid in de
gebruikte termen zorgt ervoor, samen met het derde hoofdstuk waarin de opbouw en de uitgangspunten van deze
map verder geëxpliciteerd worden, dat de lezer – of zeg ik beter: de gebruiker – onmiddellijk de verschillende
onderdelen van het programma begrijpt in hun bedoeling en in hun chronologie.
In het vierde en laatste hoofdstuk worden de activiteiten bij de verschillende werkbladen als gesneden brood aangeboden. Je vindt er telkens de triade van doel-aanpak-opdracht. De werkbladen vind je in de bijlagen, maar kun je ook
afhalen van het Internet via de verwijzing en met de unieke code uit het boek.
Een werkmap die elke eurocent waard is.
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