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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 desgevallend zijn reactie integraal of samengevat én op naam in deze nieuwsbrief weer te geven.
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Voorwoord
Net op de valreep stuur ik jullie de laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar. Momenteel gaat het grootste deel van mijn
tijd naar de vertaling van het boek Visible Learning van John Hattie. Dit is meteen de reden dat er niet veel meer op
mijn verschillende onderwijsblogs geplaatst wordt. Maar wees gerust, dit is slechts tijdelijk: in september neem ik dit
weer op, samen met mijn andere initiatieven.
Naar aanleiding van het debat en de conclusies over de hervorming van het secundair onderwijs
moet het intussen toch wel voor iedereen duidelijk zijn: onze politici liggen helemaal niet
wakker van het onderwijs: voor hen is het onderwijs geen doel, wel een middel om het eigen
ego in de kijker te zetten. De drie belangrijkste tegenstanders in dit debat eisen elk voor zich de
overwinning op: de ene heeft een deel van zijn regeerakkoord binnen, de andere heeft zijn
hevig bevochten status quo, en de laatste kan nu stellen dat hij eindelijk een luchtballon heeft
opgelaten die de schijn heeft van in de lucht te zullen blijven. Hij weigert te zien dat er overal in
het canvas kleine gaatjes zitten die de luchtballon langzaam maar zeker zullen doen leeglopen.
Voor mij is het duidelijk: het Vlaamse onderwijsbeleid is voor jaren beSmet. De oplossing
e
hiervoor gaf ik al aan in mijn 92 Nieuwsbrief Leren. Ik citeer:
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Het enige valabele alternatief is het volledig depolitiseren van het Vlaamse onderwijs. Het onderwijs moet
dringend uit de hand van de politici en hun al even vaak partijgekleurde adviseurs gehaald worden. Wat we
dringend nodig hebben is een Vlaamse Raad voor het Onderwijsbeleid, samengesteld door en uit
onderwijsdeskundigen die gekozen worden op basis van hun reële competenties en niet op basis van hun
partijkaart. Het is hun taak om een continue en coherente onderwijslijn vanaf het kleuteronderwijs tot en met
het hoger onderwijs op te stellen en die zowel kwalitatief als procesmatig te bewaken. Alleen zij mogen de
inhoudelijke onderwijsbeslissingen voorbereiden en vorm geven. De rol van de onderwijsminister beperkt zich
dan tot het verplicht ratificeren van de voorstellen van de Raad voor het Onderwijsbeleid en het structureel en
materieel ondersteunen van het Vlaamse onderwijs. Desgewenst kan daar een representatiefunctie bijkomen,
maar dan wel louter protocollair. De Commissie Onderwijs van het Vlaamse Parlement wordt dan onder zijn
huidige vorm overbodig. Het onderwijs van een natie is immers te kostbaar om het in de handen van politici te
2
geven .
Eigenlijk zouden de kiezers elke partij die het onderwijs gebruikt als inzet om het eigen imago op te poetsen,
genadeloos moeten afstraffen.
Maar wie zijn dan die onderwijsdeskundigen? Zeker niet de boegbeelden van bepaalde netten die in een ‘pittig debat’
3
zoals laatst op Terzake geen fundamentele argumenten voor of tegen aanbrengen, maar met heilige verontwaardiging en bijna schuimbekkend hun tegenstander proberen te overtuigen van hun grote gelijk door zich te beroepen op
het ‘omdat-ik-het-zeg’-gezagsargument, is het niet in woorden dan zeker in stemvolume en gedragingen. Waarmee
meteen ook bewezen werd dat de top te ver van de basis staat om nog te weten wat er bij de basis, in het bijzonder
4
de ouders, leerlingen en leerkrachten, leeft. Aan deze uitzending hield ik een aanval van plaatsvervangende schaamte
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Zie: http://users.skynet.be/lieven.coppens/nieuwsbrief092.pdf.
Terzake: een duidingsprogramma op de Vlaamse televisiezender Canvas.
Misschien is het ook tijd om het Vlaamse onderwijs te ‘depilariseren’ (en dit is geen tikfout!)?
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over. Maar goed. Ik maak me geen illusies. De oplage van deze nieuwsbrief is te klein om het verschil te maken
(hoewel hij toch een stuk groter is dan de 2100 leerkrachten die geconsulteerd zouden zijn door het beleid van een
bepaalde onderwijszuil).
Deze te kleine oplage zal mij er echter nooit van weerhouden om te benoemen wat er benoemd moet worden.
Waarom? Omdat iemand die van iets wegloopt, zichzelf vroeg of laat onvermijdelijk tegenkomt. Of zoals Raymond van
het Groenewoud het zo mooi verwoordt in zijn lied Aan de meet:
Ik heb al meermaals overwogen
't Gaat er niet om hoe snel ik reed
En evenmin hoe ik zal rijden
Maar 'k zal mezelf zijn aan de meet
En waar de meet is, hier of ginder
Het maakt niet uit, 't maakt geen verschil
't Gaat om bewaken en bewaren
Dat is alles wat ik wil
Soms lijkt de rit niet meer te dragen
Het is de tijd die aan me vreet
Maar 'k heb geen zin in bezemwagen
Op eigen kracht tot aan de meet
'k Heb liever 't klimmen dan het dalen
Want dalen geeft je overmoed
En bovendien, het is slechts dalen
Meestal met bekwame spoed
'k Heb zowat elke rit verloren
En toch denk ik: ik ben gereed
Want als je sterft word je herboren
Ik zal zo blij zijn aan de meet
Als je sterft word je herboren
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Ik zal zo blij zijn aan de meet
Maar goed. Tot hier het filosofisch halfuurtje. Terug naar de orde van de dag. Na deze nieuwsbrief gaan we er even uit
tot september. Om dan met nieuwe energie naar dat honderdste nummer van de nieuwsbrief toe te werken. Het gaat
jullie intussen goed!
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Op gevaar van educatieve excommunicatie: Het Traject bij vermoeden dyscalculie terug onder de aandacht
Inleiding
Het kon niet uitblijven. Naar aanleiding van mijn vorige nieuwsbrief, waarin ik in mijn verslag over de door mij gevolgde studiedag Elk cijfertje telt van de Arteveldehogeschool suggereerde dat het protocol dyscalculie van Prodia
misschien meer beter zou aangepast worden, kreeg ik van veel mensen de vraag wat ze dan wel moesten gebruiken
en of er geen Vlaams alternatief was. De eerlijkheid gebiedt mij om in deze nieuwsbrief op deze vraag een antwoord
te geven: er bestaat een goed Vlaams alternatief.
In de eerste jaren van het nieuwe millennium werden de centra voor leerlingenbegeleiding meer en meer geconfronteerd met de vraag naar diagnosticering van leer- en ontwikkelingsproblemen, niet in het minst door de introductie
van de gemotiveerde verslagen in het onderwijs. Zo nam ook de vraag naar de diagnose van dyscalculie toe.
1
2

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=qIqQ5_fiGs0
COORDINATIETEAM LEREN EN STUDEREN, WERKGROEP LVS-VCLB, Traject bij vermoeden dyscalculie. Multimediaal pakket voor CLBteams. Prepublicatie, VCLB Service, Schaarbeek, 2006, 98 blz.
Het coördinatieteam Leren & studeren bestond uit: Tom Walgraeve, Gunter De Vos, Marie-Roos Defour, Lieven Coppens, Johan David en
Marianne Vervaeck. De werkgroep LVS-VCLB bestond uit: Joke Thomassen, Geert Deloof en Jan Marrannes.
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Aangezien het onderzoek naar deze stoornis nog lang niet zo ver stond als dat naar dyslexie, was het niet zo
eenvoudig om los te komen van het normatieve gebruik van rekentesten en dyscalculie te bekijken vanuit een breder
(en multidisciplinair) karakter. Toch gingen de veldwerkers uit het CLB geleidelijk aan op zoek naar een manier om
meer vat te krijgen op het begrip dyscalculie.
Het CLB-eigen instrumentarium
De eerste opdracht: de zoektocht naar een werkdefinitie
Om meer vat te krijgen op het begrip dyscalculie drong de noodzaak van een werkdefinitie zich op. Zo deed ik zelf een
1
voorzichtige poging om tot een dergelijke definitie te komen in mijn Nieuwsbrief Leren van maart 2004 :
We spreken van dyscalculie wanneer de automatisering van cijfer- en rekensymbolen en hun naam, de
splitsingen, de tafels van vermenigvuldiging en de rekenkundige algoritmen zich niet, dan wel zeer onvolledig
en zeer moeizaam ontwikkelt.
De definitie van dyslexie zoals die opgesteld was door de Stichting Dyslexie Nederland diende hierbij inderdaad als
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voorbeeld. Te specifiek en te gedetailleerd, vertoonde ze toch al veel gelijkenissen met de latere werkdefinitie zoals
3
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die meegegeven werd in het consensusartikel Dyscalculie: Standpunt van onderzoekers in Vlaanderen en Nederland
In juni 2004 werd er vanuit de koepel van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding een visienota over dyscalculie
ontwikkeld in samenspraak met prof. Annemie Desoete (Universiteit Gent) en prof. Paul Ghesquière (Katholieke
Universiteit Leuven). Deze visienota was de directe aanleiding voor enkele provinciale initiatieven rond het thema
dyscalculie.
In het schooljaar 2004-2005 kwam een eerste stappenplan tot stand als document bij een vorming dyscalculie voor
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CLB-medewerkers van de PVOC van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. In het najaar van 2005 werd dit
stappenplan zowat het uitgangspunt voor de uitwerking van een eigen protocol dyscalculie.
Voorafgaand aan de uitwerking van het protocol werden er nog twee vragen- en observatielijsten ontwikkeld om tot
een volledig beeld te komen van de problematiek. Niet alleen het kind werd daarin bekeken maar ook de school- en
gezinscontext. De vragenlijsten luisterden naar de naam Vragenlijst bij Vermoeden van Dyscalculie (VVDYSC). De
eerste was bedoeld voor kinderen tussen 6 en 11 jaar, de tweede voor jongeren vanaf 12 jaar. De eerste vragenlijst
kwam tot stand in nauw overleg met de contactgroepen Leren en Studeren van de provincies Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant. De tweede vragenlijst werd opgesteld in nauwe samenwerking met de contactgroep Leren en
Studeren secundair onderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze vragenlijsten werden als instrumentarium bij
het latere protocol opgenomen.
De prepublicatie van het ‘Traject bij vermoeden dyscalculie’
In de lente van 2005 werd er beslist om de verschillende initiatieven met elkaar te integreren. Het geheel moest meer
zijn dan de som van alle delen. Uitgaande van het stappenplan van de provincie Antwerpen, dat gaandeweg verder
verfijnd werd, werd er voor elk van de achttien stappen gekeken hoe ze inhoudelijk onderbouwd konden worden en
op welke manier ze konden geoperationaliseerd worden.
Eerst en vooral werd in overleg met prof. Desoete en prof. Ghesquière de werkdefinitie van dyscalculie vastgesteld op:
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Zie: http://users.skynet.be/lieven.coppens/nieuwsbrief023.pdf. Etiket of taakanalyse? Eerst een duidelijke werkdefinitie voor dyscalculie!
Ik citeer:
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het
leren en vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures.
Deze onderzoekers waren: Annemie Desoete, Pol Ghesquière, Bert De Smedt, Caroline Andries, Wim Van den Broeck en Wied
Ruijssenaars.
DESOETE, A., GHESQUIERE, P., DE SMEDT, B., ANDRIES, C., VAN DEN BROECK, W. & RUIJSSENAARS, W., Dyscalculie: Standpunt van
onderzoekers in Vlaanderen en Nederland, 2010, Logopedie, 23 (4), blz. 4-9.
PVOC staat voor Provinciale Vormings- en OndersteuningsCel.
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Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het
geautomatiseerd (of snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen.
Deze werd geoperationaliseerd door het opstellen van drie criteria, die net zoals de werkdefinitie sterk aanleunden bij
de drie criteria om te kunnen spreken over dyslexie, te weten:




Ernst: bij herhaalde metingen behoren tot de 10% zwakste leerlingen;
Hardnekkigheid: een geringe vooruitgang ondanks de gedurende minstens zes maanden gegeven intensieve
hulp op school en of therapie door een deskundige;
De afwezigheid van andere, mogelijks verklarende kenmerken bij het kind.

Daarbij werd er verder een onderscheid gemaakt tussen kernkenmerken en veel voorkomende kernmerken, waarbij
de kernkenmerken eigen zijn aan de definitie van dyscalculie. Om te beslissen of een leerling dyscalculie heeft werden
de volgende principes vooropgesteld:



Hoe meer kernkenmerken problematisch aanwezig, hoe waarschijnlijker het vermoeden van dyscalculie;
Hoe meer van de veel voorkomende kenmerken aanwezig zijn bovenop de kernkenmerken, hoe waarschijnlijker het vermoeden van dyscalculie.

Voor elk van deze kernkenmerken werd er gezocht naar concrete voorbeelden. Hierbij werd er een onderscheid
gemaakt tussen voorbeelden uit de onderbouw van het lager onderwijs enerzijds en voorbeelden uit de bovenbouw
van het lager onderwijs en het secundair onderwijs anderzijds. Ook voor elk van de veel voorkomende kenmerken
werd er voorzien in een duiding en concrete voorbeelden.
Om de operationalisering van het stappenplan mogelijk te maken werden enkele instrumenten ontwikkeld of verder
verfijnd:








Een studie naar de kernkenmerken en veel voorkomende kenmerken in de kleuterklas;
De toepassing van het leerlingvolgsysteem van de Vrije CLB-koepel in zijn drie componenten (signaleren,
analyseren en handelen) in de diagnostiek van dyscalculie;
De uitwerking van een onderzoeksprotocol voor leerlingen ouder dan 10 jaar met aandacht voor zowel de
kern- als de veel voorkomende kernmerken en verwijzingen naar onderzoeksmiddelen;
Een studie naar het al dan niet bestaande verband tussen intelligentie en dyscalculie;
6-10
De Vragenlijst bij Vermoeden van Dyscalculie bij leerlingen ouder dan 6 en jonger dan 11 jaar (VVDYSC );
>10
De Vragenlijst bij Vermoeden van Dyscalculie bij leerlingen vanaf 10 jaar (VVDYSC );
Een beknopt overzicht van een mogelijk algemeen en specifiek zorgbeleid voor dyscalculie

Deze prepublicatie werd in alle provincies in vormingssessies aan de CLB-medewerkers doorgegeven. Deze gingen er
in hun eigen werkveld mee aan de slag. Hun bevindingen, opmerkingen en suggesties werden verzameld om in de
definitieve publicatie te worden verwerkt.
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De definitieve publicatie van het ‘Traject bij vermoeden dyscalculie’

Na deze periode van uitproberen was het tijd voor de definitieve publicatie. Intussen was de onderwijssituatie in
Vlaanderen verder geëvolueerd. De handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgerichte werken vonden hun
definitieve ingang in de centra voor leerlingbegeleiding en vele scholen, de taken van de centra voor leerlingenbegeleiding werden vastgelegd in het CLB-profiel en de conceptnota Leerzorg werd steeds concreter. De nieuwe ploeg
achter het ’Traject bij vermoeden dyscalculie’ ging de uitdaging aan om de prepublicatie te herschrijven en uit te
breiden in het licht van deze veranderingen en rekening houdend met de feedback die de veldmedewerkers gegeven
hadden. Het geleverde werk uit de prepublicatie ging niet verloren maar werd gekneed en bewerkt tot het paste
binnen het nieuwe concept.
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DE CLERCK D., LAHOU S., MARANNES J., MILLEVILLE M., VAN HUL K. & VONCKX C., Traject bij vermoeden dyscalculie. Multimediaal
pakket voor CLB-teams, VCLB Service, Schaarbeek, 2008, 168 blz.
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In het eerste deel van het nieuwe concept werd de theorie uit de prepublicatie behouden. Het stappenplan werd
echter vervangen door de cyclus uit de handelingsgerichte diagnostiek. Hierdoor kunnen CLB-medewerkers tot op
vandaag op een zeer transparante en systematische manier te werk gaan bij de diagnostiek van rekenproblemen en
dyscalculie. De praktische en concrete uitwerking zorgt ervoor dat het protocol voor iedereen, ervaren of minder
ervaren, zeer toegankelijk is. Hierdoor beschikken de vrije centra voor leerlingenbegeleiding over een krachtig
instrument dat zowel de kwaliteit van het proces als het product, hier dan de eventuele diagnose, bewaakt.
In het tweede deel kreeg de CLB-medewerker een instrumentarium aangemeten om het onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie aan te vatten. Dit is onderverdeeld in 4 delen. Zo krijgt elke graad van het basisonderwijs
een afzonderlijke reeks praktische instrumenten aangereikt, evenals het secundair onderwijs. Deze detailaanpak van
het basisonderwijs houdt gelijke tred met de leerlijnen voor rekenen/wiskunde zoals ze uitgetekend zijn in het
leerplan wiskunde voor het basisonderwijs.
De instrumenten zijn telkens dezelfde:





Een overzicht van bruikbare onderzoeksinstrumenten;
Een analyse-instrument om te beoordelen in welke mate de kernkenmerken van dyscalculie aanwezig zijn;
Een gestructureerd interview voor de leerkracht in het kader van een dyscalculieonderzoek;
Een gestructureerd interview voor de ouders en/of de leerling in het kader van een dyscalculieonderzoek.

Tot slot krijgt de CLB-medewerker in het derde deel enkele zeer bruikbare bijlagen aangereikt:






Een mini-handleiding voor een diagnostisch gesprek;
Een voorbeeld van een diagnostisch verslag dyscalculie;
Een voorbeeld van een dyscalculiebeleid in het secundair onderwijs;
Een voorbeeld van een individueel begeleidingsplan dyscalculie;
Een overzicht van mogelijke sticordimaatregelen.

Dankzij het ‘Traject bij vermoeden dyscalculie’ beschikt het CLB over een krachtig instrument. De aangewende
handelingsgerichte diagnostiek zorgt er voor dat het CLB op een systematische en transparante manier kan werken
aan een gefundeerde diagnose en haalbare adviezen. Daarenboven beschikt het dankzij het uitgewerkte traject over
de noodzakelijke achtergrond om preventief en proactief te werken van in de kleuterschool.
Met de school als werkveld bevindt het CLB zich op het drielandenpunt tussen het kind, ouders en leerkracht. Vanuit
deze unieke positie heeft het niet alleen zicht op de bevorderende en belemmerende factoren bij elk van deze
partners, maar heeft het ook een uniek standpunt van waaruit het de interacties tussen al deze partners op een
neutrale manier kan observeren en indien nodig beïnvloeden of aanwenden.
Hierbij kan ik het niet nalaten om nog maar eens mijn standpunt te herhalen dat men de diagnose van dyscalculie – en
mutatis mutandis de diagnostiek van alle leerstoornissen – deontologisch gezien zou moeten scheiden van de
behandeling ervan. Eenvoudig gezegd: wie de diagnose stelt zou niet de daarbij horende behandeling mogen geven.
Dit om de ‘consumenten’, de leerlingen, ouders en de scholen, te behoeden voor nomenclatuurmisverstanden en
overconsumptie.
En nu duik ik onder tot september .
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Vakantiepret:
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