Kijken doe je met je handen!

Inleiding
Ik ben moeder van 3 kinderen met dyslexie.
Met een knipoog zeiden we dan: je bent gediplomeerd dyslecticus.
Dat wil zeggen: met een oﬃciele verklaring.
We probeerden er thuis altijd ontspannen over te doen:
Dyslexie is niet ERG!
Het is wel lastig!
Als je niet kunt voetballen… dan doe je dat gewoon lekker niet.
Als je niet zo goed bent in pianospelen, dan zoek gewoon een andere hobby.
Maar als leren lezen en spelling je moeite kost, dan heb je dikke pech, want dan moet het
toch!
Want het is in onze maatschappij nou eenmaal heel belangrijk dat je dat kunt!
Daarom is er wel een woord voor ‘moeite met lezen en spelling’ (Dyslexie), maar geen
woord voor ‘moeite met voetballen’ of ‘niet zo goed in pianospelen’.
Ik heb mezelf honderden keren afgevraagd:
Waarom lukt het mijn kinderen niet om zoals ieder kind gewoon als ‘vanzelfsprekend’ te
leren lezen en spellen.
Onze zoon is nu onderzoeker aan een
topuniversiteit in Amerika.
Dat hij slim was, dat zagen we toen natuurlijk
ook al. Dus daar lag het 100% zeker niet
aan.
✦ Waarom ging dat leren lezen zo
moeizaam voor hem - (en voor zijn
zussen)?
✦ Waarom voelde hij zich bijna fysiek niet
lekker als hij toch moest lezen?
✦ Waarom had hij zoveel moeite om de juiste schrijfwijze van woorden te onthouden.
Gelukkig weet ik inmiddels meer.
Zoals je begrijpt hebben we de maan, roos, vis al een tijdje achter ons gelaten, maar in de
tussenliggende 22 jaar ben ik constant met lezen en spelling bezig geweest. Want toen ik

met mijn kinderen het gevoel had dat ik op het goede spoor zat, toen liet het me niet
meer los.
Ik heb samen met een Collega het bedrijf Taalkanjer
opgericht. Taalkanjer heeft een ‘eigenwijze’ aanpak
van lezen en spelling ontwikkeld die wij aanbieden
aan ouders en scholen.

Een eigenwijze aanpak dus. Gebaseerd op 20 jaar ervaring en studie en heel veel werken
met kinderen. Het is niet dat ik geen vragen en twijfels meer heb. Maar ik ben juist blij dat
ik ze heb, want dat betekent dat ik een drijfveer heb om te blijven zoeken en luisteren en
leren.
Ik probeer niet vast te roesten in ‘zo doen we het al jaren en het werkt toch voor de
meeste kinderen’. Ik neem het juist op voor de kinderen waar het niet voor werkt…
Dat betekent dat ik mezelf en de manier waarop ik werk altijd verder blijf ontwikkelen.
Toen ik zo’n kleine twee jaar geleden Balt van Raamsdonk en Hildegonde Mostert
ontmoette was ik dan ook super nieuwsgierig naar hun kijken op leren lezen en spelling.
Balt van Raamsdonk heeft Alfabedding ontwikkeld.

Zelf heel erg dyslectish
Balt is zelf verschrikkelijk dyslectisch. Ondanks dat
heeft hij een goed lopend bedrijf opgebouwd.
Maar vanaf zijn pensionering heeft hij zich verdiept
in het wat en waarom van dyslexie.
Hij las - met hulp van zijn vrouw - alles wat hij
erover kon vinden in Nederlandse en buitenlandse
literatuur.
Maar vooral ook deed hij onderzoek bij zichzelf.
Hij ging na:
Wat gebeurt er in mijn hoofd als ik lees.
Wat doe ik nou eigenlijk precies?
Hij stelde diezelfde vraag aan anderen - wel en niet dyslectisch.
En hij besprak deze vragen ook met zijn dochter - die doof geboren is en die dus
woorden leerde lezen en schrijven zonder dat zij ooit zou weten hoe ze klinken.

“Waarom kan zij het wel en ik niet?” was zijn grote vraag.

Naarmate hij meer zicht kreeg op wat volgens hem het antwoord op die vraag was, begon
hij met het ontwikkelen van een aanpak die het voor kinderen makkelijker maakt om zich
de letters en de woorden eigen te maken. Ze krijgen er veel makkelijker grip op.
Je zou ook kunnen zeggen: ze krijgen het in de vingers.

Tastbaar en concreet
Waar gaat deze presentatie over:
•
•
•
•

Het ‘waarom’ van Alfa-bedding - de methode van Balt van Raamsdonk
Hoe het werkt.
Hoe verder in groep 3
De resultaten.

Alfa-bedding is een tastbare en concrete aanpak die voorbereid op leren lezen, gericht op
kleuters: kinderen in groep 2.
En dan vooral DIE kinderen die het op ‘de standaardmanier’ niet lijken op te pikken.
Dat zijn vaak kinderen die moeite hebben:
• met de aandacht richten
• met klanken onderscheiden
• inprenting
• automatisering
Al deze kinderen lopen het risico dat ze ‘afhaken’ bij de manier waarop ze het op school
krijgen aangeboden.
Balt ontdekte dat heel veel kinderen al moeite hebben om zich de allereerste beginselen
van lezen eigen te maken. Dus daarop kwam zijn focus!
Wat zien we op school:
In groep 3 leren kinderen lezen
De voorbereiding hierop is in groep 2 in volle gang.
Voor veel kinderen een uitdaging waar ze graag aan beginnen.
Ik weet nog dat mijn 5-jarige op een middag thuis kwam van school en dat ze zei:
Mama, wil jij me vanmiddag leren lezen!
Ze kon een hele bladzijde van een schrift volkrabbelen met rondje, lusjes, kriebeltjes.
Schrijven kon ze dus al! (vond ze)
Alleen nog niet lezen. Dus dan kwam ze bij mij: mama, wil jij het voorlezen!
Ze had dus in ieder geval de link al gelegd dat die krabbels die ze overal om zich heen
tegenkwam, onder andere in de boekjes die we haar voorlazen, een betekenis hadden!

Want bij al het soms moeizame ploeteren om dat lezen te leren, moeten we dat natuurlijk
in ons achterhoofd houden!
Focus op de betekenis!
De focus moet liggen op de betekenis van wat we lezen.
Het doet er toe... wat er op papier staat!
Iemand wil ons iets vertellen. Wij willen iets ontdekken, ergens van genieten, iets leren….
We zien bijvoorbeeld dat heel jonge kinderen al hun naam herkennen. Mijn oudste werkt
op een kinderdagverblijf en alle peuters hebben daar hun eigen laatje met spulletjes.
Afhankelijk van welke kinderen er op een dag zijn, worden de juiste laatjes in de kast
geschoven. Op een willekeurige plek. En veel peuters vinden dan puur op de naamsticker
hun eigen la!
Hebben ze hun naam dan ook echt gelezen?
Dat brengt ons bij de vraag: Wat is lezen?
Lezen is altijd het kennen van de betekenis van wat er op papier staat.
Daar draait het om! Als je geen betekenis geeft aan wat je leest, kun je net zo goed NIET
lezen.
De klank kan daarbij een handige tussenstap zijn.
Maar niet altijd noodzakelijk.
Denk aan de dove dochter van Balt.
Zij kon betekenis geven aan wat ze zag, zonder de klank te kennen.
Natuurlijk leren onze kinderen lezen en schrijven in een taal die ze
normaal gesproken wel kunnen horen. Zij kunnen - als ze op school komen - al een paar
jaar betekenis hechten aan een klank.
Maar ze kunnen dus OOK - zonder dat ze nog snappen hoe het
systeem PRECIES werkt - betekenis hechten aan wat ze ZIEN.
Ze nemen dan de snelste route van het zien van een woord naar
betekenis. En omdat ze het weten wat het woord betekent kunnen
ze het ook zeggen. Ze kunnen er klank aan koppelen.
Ontcijferen (is letter voor letter analyseren) is hier dus niet nodig!
Dat slaan ze dan (voorlopig) over.

✦ Hoe lang had je nodig om dit woord te lezen?
✦ Heb je het letter voor letter gelezen?
✦ Heb je een klank gegeven aan de afzonderlijke letters om te weten wat er staat?
Ik denk het niet!
Je zag gewoon in een keer BAM, wat er staat.
Ook al is het een woord dat je niet dagelijks tegenkomt (ik in ieder geval niet).
En ook al kwam het totaal onaangekondigd en zonder relatie met
waar we het tot nu toe over hadden.
Wij gebruiken - als ervaren lezers - dus ook die strategie van
woordbeeld naar betekenis.
Vervolgens roept de betekenis een klank op: we kunnen het woord
zeggen.
Dit werkt voor alle woorden die we al eens eerder gelezen hebben en die we hebben
opgeslagen in ons mentale visuele woordenboek.
Bij jonge kinderen is dat mentale visuele woordenboek leeg. Zij kunnen dus deze directe
route nog niet inzetten (behalve misschien voor hun naam).

Andere route..
Op school wordt daarom 100%
ingezet op een andere - meer
omslachtige - route.
Via het verklanken van de letters sss-tt-oe-lll - zeggen kinderen min of
meer het woord. Ze moeten de
gezegde klanken aan elkaar koppelen
en daarmee HOREN ze wat er
staat… Op school wordt dat ‘hakken
en plakken’ genoemd.

Ze gaan dus van woordbeeld naar
klank
Wat we bij beginnende lezers vaak
zien is dat de volgende stap - door
naar de betekenis - de minste
aandacht krijgt.
Als het woord gezegd is, is het goed.

We veronderstellen dan, dat het
kind een betekenis koppelt aan wat
het gezegd heeft.
Maar we weten het niet zeker.
We zien in de methodes
werkbladen op betekenis, maar we
zien ook heel veel gewoon ‘rijtjes’.
Bij alle inspanning om deze
woorden gelezen te krijgen…
sneeuwt de vraag naar “wat
betekent het nu eigenlijk” wel eens
een beetje onder.
En bij toetsen als de DMT wordt er niet naar gevraagd. Lezen wordt daarmee
gelijkgesteld aan ‘kunnen verklanken’.

Waar het mis gaat bij dyslexie…
Als het goed is, dan wordt een
(moeizaam) ontcijferd woord al heel
snel opgenomen in het mentale
visuele woordenboek. De volgende
keer dat je het tegenkomt (of in
ieder geval de 3e of 4e keer) is
ontcijferen niet meer nodig.
En dat is precies waar het mis gaat
bij kinderen met dyslexie. Die slaan
woorden niet of veel trager op in
hun mentale visuele woordenboek.

En daardoor blijven ze maar hakken en plakken… want het lijkt iedere keer alsof ze een
woord voor het eerst tegenkomen.
Wij pleiten dus voor het stimuleren van de andere route!
Dus niet via klank, maar meteen via de rechtstreekse route naar de betekenis.

Drie dingen tegelijk!
Jonge kinderen kennen natuurlijk heel goed de klanken van de woorden.
Ze kunnen zelfs heel kleine verschillen horen: paard en maart
Gelukkig maar, anders zouden ze ons niet verstaan.
Wat veel moeilijker is voor ze, is om de klanken in een woord geïsoleerd van elkaar te
horen.
Als er in de kleuterklas gewerkt wordt aan ‘letters’
wordt er onherroepelijk ook gewerkt met klanken:
✦ De letter heet (bv) w(uh) en daarbij komen dan de
woordjes worst en want.
✦ De letter heet o(h) en hij hoort bij ton en hol.
We vragen dan drie dingen tegelijk van de kinderen:
- de vorm van de letter herkennen.
- de klank onthouden die erbij hoort.
- en die klank onderscheiden in het gegeven woord.
En wat Balt zag, is dat dat voor veel kinderen een brug te ver is.
We zien dan dat ze
‣ al snel alle interesse verliezen.
‣ ontmoedigd raken.
‣ al kennis maken met het gevoel van falen.
Daarmee is de start van leren lezen meteen beladen. En dan heb je kans dat de interesse
niet zomaar terugkomt. Dat een kind voor zichzelf besluit dat lezen STOM is.

Klank is ‘ongrijpbaar’ en duur zo kort!
Het beroerde van een klank is, dat ie zo kort duurt. Een heel woord (als boom of sok of
taart) duurt minder dan een seconde en de afzonderlijke klank zelfs maar een fractie
daarvan.
Bovendien kun je een klank niet vastpakken.
Een losse klank, zonder betekenis, is daardoor heel abstract!
Moeilijk te grijpen en te BEgrijpen voor veel kleuters.

Moeilijk vat op te krijgen…
We gebruiken die uitdrukkingen vaak ‘figuurlijk’.
Begrijpen - komt natuurlijk van ‘grijpen’
Als je iets in de vingers krijgt, dan ben je bezig een vaardigheid te ontwikkelen.
Als je ergens grip op krijgt, dan betekent dat dat je ermee om leert gaan.
Balt nam die uitdrukkingen heel letterlijk.
Hij zegt: kinderen moeten zich letters - echt de letters - eigen maken, voor we er een
klank aan hangen.
De letters is zichtbaar en stabiel aanwezig (hij is niet weer verdwenen voor het weet)
Je kunt hem daardoor analyseren.
Doordat Balt er een 3D versie van liet maken, kan je ook nog andere zintuigen inzetten.
De tast is voor baby’s het eerste en belangrijkste zintuig om de wereld te verkennen. Maar
ook een vier- of vijfjarige kan nog maar met moeite zijn handen op zijn rug houden als hij
iets nieuws aangeboden krijgt.
Dus die complexe taak van:
Dit is de w (vorm + klank) van worst (woord)
breekt Balt op in delen.

Begin bij het meest tastbare en concrete!
Dat is de letter in 3Dvorm.
Het is gewoon een figuurtje.
En je zou dat figuurtje kunnen beschrijven:
✦ eerst een stokje en dan een tunneltje eraan…
✦ eerst een stokje - een beetje langer dan die
vorige - en dan een vogelbekje dat open
staat…
✦ een stokje, en onderaan zit een haakje, zoals
bij een paraplu….
Wat kinderen dus doen met de letters van Balt is:
- Het figuurtje bekijken.
- Het figuurtje voelen.
- Het figuurtje beschrijven.
- Ze soort bij soort zoeken.
- Ze onthouden (Kijk eens goed naar deze… kan jij in het doosje dat daar staat nog
zoeen gaan zoeken?)
Net zolang tot een kind met een stuk of 6 figuurtjes vertrouwd is.

En pas daarna krijgen de figuurtjes een naam.
Hij benoemt ze met de naam die ze in het alfabet
hebben.
Niet met de klanknaam, want hij is nog helemaal niet
bezig met klanken.
En heel veel alfabetnamen kennen de kinderen toch al.
Want ze kennen M&M, WC, PSV, BSO, K3 etc…

Aan veel van die letters kleeft ook nog
een emotie. Dat maakt dat hij beter
beklijft.
Door de letter te benoemen bij de
alfabetnaam, benadrukken we het
verschil tussen een klank en een letter:
Als je letters een klanknaam geeft, dan
vervaagt dat verschil juist.
Bovendien wek je de onjuiste indruk dat bij een letter maar 1 klank hoort en dat is
natuurlijk niet waar. (Denk aan de a in ja en jas of de d in doek en hoed)
Van ‘figuurtjes’ naar ‘patroontjes’
Als een kind een paar letters kent - dan maakt hij met die figuurtjes ‘patroontjes’.
En die patroontjes laat hij weer onderzoeken:
- Met elkaar vergelijken: Wat zijn de
overeenkomsten en verschillen?
- Wat is de plaats van de verschillende letters?
- Kan je DIT patroontje daar gaan zoeken (opslaan
in het geheugen)…
Alles nog visueel, waarbij ruimtelijke orientatie en de begrippen die daarbij horen een
belangrijke rol spelen. (volgorde, vooraan, achteraan, bovenkant, onderkant, andersom
etc)

Dan komt de betekenis!
Pas als dat allemaal vlot verloopt,
DAN pas… legt hij bij de patroontjes een plaatje.

Dit plaatjes is “teen” en dit patroontje is dat ook!
Het patroontje krijgt dus een betekenis en een klank - een woordklank.
En met die woordklank + betekenis is het kind allang vertrouwd! Dat stukje is niet moeilijk!
En als de leerling dan in de laatste fase (even snel er doorheen) het woord als geheel
herkent en aan de betekenis kan koppelen, dan is het dus gelezen, volgens precies de
stappen die jullie gebruikten om “computerprogrammeur” te lezen.
Zo bouwt hij dat in groep 2 verder uit met meer letters en meer woorden.
Naar groep 3…
En dan gaat een kind naar groep 3 met al een heleboel nuttige bagage:
- de letters zijn al heel vertrouwd.
- hij weet dat patroontjes iets betekenen en dat je het bijbehorende woord zomaar kunt
zeggen.
En DAN, dus pas in groep 3, komt de nadere analyse erbij.
Dan worden de afzonderlijke letters aan de klanken gekoppeld.
Zodat een kind ook woorden die het nog niet eerder gezien heeft leert ontcijferen.
Zodat die tweede route beschikbaar komt.
Uiteraard er dan heel veel aandacht is voor de betekenis.
En voor het opslaan van het woordbeeld in het mentale woordenboek.
En dat doe je door steeds weer de aandacht te richten op “wat ZIE ik” naast “wat HOOR
ik”.
Dus als ik het samenvat:
- begin met de letter
- pak dan een aantal woordbeelden, zodat een kind een idee krijgt van wat ‘lezen’ is.
- ga dan naar de analyse en blijf de focus leggen op kijken.
De vraag om heel goed naar een woord te kijken - letter voor letter - wordt nooit expliciet
gesteld. Daardoor wordt het opslaan van woordbeelden aan het toeval over gelaten.
Ongeveer 80% van de kinderen doet dat. Daardoor kunnen deze kinderen

- Bij het lezen “BAM” zien wat er staat.
- Bij spelling gebruikmaken van een soort ‘spiekbriefjes’ in hun hoofd.
Kinderen die NIET automatisch woordenbeelden opslaan

- Blijven bij lezen heel lang ‘hakken en plakken’.

- Moeten bij spelling puur afgaan op hun oren. Ze schrijven ‘fonetisch’ en ‘zien’ niet dat
trijn er verkeerd uitziet.

Meer informatie
Met Taalkanjer ontwikkelde ik de afgelopen jaren een aantal programma’s om kinderen te
helpen bij het ontwikkelen van stabiel visueel woordbeeld. Alfabedding bleek twee jaar
geleden de ideale voorloper te zijn op wat Taalkanjer al heel lang aanbiedt aan kinderen
vanaf groep 3.
Wil je weten wat ik voor jouw kind vanaf groep 2 kan betekenen als de kennismaking met
letters of het leren lezen en spellen (veel) moeizamer verloopt dan verwacht?
Neem dan contact met me op via: jorien@abctaalgoirle.nl

