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Menige curler met schoolgaande
kinderen zal opgeschrikt zijn bij
de recente berichtgeving over bet
verslag vande Onderwijsinspectie - over
bet
schooljaar
'n- 2003/2004. Aan bet, eind Fan
groep 8, zo constateert de ilfspecIt tie, leest tien prqcent van de leerlingen nag steeds op bet niveau
\ls van begin groep 6. En van de
t
schoolverlaters van 16-19 jaar
Ie Ran zeven pro cent nag steeds'niet
geed genoeg lezen om zich zelfstandigte kunnen redden in oilze
samenleving. Schokkend, noemt
de Onderwijsinspectie dat te-
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en aardrijkskunde, alsook met
'lees-som!;llen'bij rekenen. Oak
kost bet lezen van de opgaven Ie"
bet recente SCP-onderzoekonder ,petities en overhoringen zoveel
kinderen van 0-12 jaar. In dat on- . tijd dat dele proefwerken nooit

Fecht. Maar dat wordt bet nag
meet wanneer je dit gegeven afzet
tegen een van de conclusies van
\

derzoek gafmaar liefst 95 pro cent
van aIle curlers aan dat bun kin defen gemiddeld of hoger scoren op
school. Dat Ran dus niE't en hetis
dus gewoon wachten op problemen, conflicten en misverstanden fussell curlers en leerkrachten. Het is a1verschillende malen
voorgekomen dat curlers en scholeu elkaar in de rechtbank zagen
voorhet beslechten van bun conflict over leerachterstanden van
bun kind.
Aan de goede bedoelingen van ouders en leerkrachten hoeft niemana te twijfelen. AIleen blijkt in
de praktijkmeer dan eens dat er
over leesachterstanden nogal 'wat
illisverstanden bestaan.Zo wordt
nag te vaak onderschat hoezeer
een eenmaal opgelopen achterstanddoorwerkt in de hele schoolloopbaan. Een kind dat aan bet
eind van de basisschool bet 'technisch' lezen (van letters wealden
en van woorden zinnen maken)
onvoldoende beheerst, komt niet
toe aan bet 'begrijpend lezen',
waardoor oak problemen ontstaan met vakken als geschiedenis
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naar behoren kunnen worden afgerond. Eenmaal op de middelbare school groeien dele problemen
bet kind haven bet hoard en gaan
ze vaak samen met toenemeilde
gevoelens van onzekerheid en
faalangst. Het is echter te simpel
de aanvankelijke leesachterstand
aan dei'school te wijten. In leer
veel gevaIlen is de achterliggende
oorzaak een leerprobleem, .,zoals
dys1exie, concentratieproblemen,
ADHD, etc. Zo Ran ruim eenderde
van aIle leesproblemen op de basisschool worden teruggevoerd
tot een vorm van dyslexi'e.

Behandelingsplan
Waf men de school wellicht deels.
Ran verwijten is dat de problemen niet bijtijds zijn gesigrialeerd. De inspectie concludeert
dan oak dat 'op te veel scholen
leesproblemen niet tijdig opgemerkt en niet systematisch genoeg aangepakt worden'. Afgelien van dyslexie(waarde ~aatste
jaren veel aandacht aan is besteed) is er op scholen nauwelijks
sprake v,anbehandelingsplannen
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bij leerproblemen zeals ADHD,
autisme en problemen met rekenen. De vraag is echter of curlers
dat de school kunnen aimrekenen.
Leerkrachten op de basisschool
zijn namelijk niet opgeleid om de
soms cop1plexel~erproblematiek
te onderkennen, teiwijl men onvoldoepde middelen heeft voor
onderzoek (~chdolbegeleidingsdienstenzijn vergelekenmet particuliere instituten dum en soms
ook tra;1g)en die eneremedialteacher per school kande probleemleerlingen evenmin aIle aandacht
geven. Ouders zoeken daarom
steedsyakel bun heil bij de markt
(remedial teacher en/of onderzoeksillstituut) en dat zou veer
menigebasisschooloak een oplossingkunnen zijn.
Dit is eens te meerhetgeval nu
scholen de komende drie jaar in
steeds mindete mate verplicht
zijn om bun onderzoek en advies
bij de schoolbegeleidingsdiensten
in te kopen. Deze vorm van gedwongen winkelnering wordt afgebouwd, zodat scholen zich op
de markt kunnen begeven veer
goedkopere en efficientere alternatieven. Zij kunnen daarbij een
voorbeeld nemen aan de situatie
in bet voortgezetonderwijs;waar
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vaakalgeruimetijd nauwe samenwerkingsvormen bestaan fussell
scholen en particuliere instituten
voor onderzoek, remedial teaching en huiswerkbegeleiding.
Daarbij worden brugklas1eerlin-I
gen getest9P lees- en leerproble-.,1
men, worden adviezen verstrekt
voor'verde1i:!2
begeleiding,waarila. .
dez~
s~~<t.2Pschool
en.soms op
bet mstJtuut
Ranplaatsvmden.
Er
is deskundige begeleiding veer
faalangstproblemen en sodaal-emotionele problemen, er
zijn onderzoekenmogelijkbij profielkeuzetwijfel~,
en er Rankennisoverdrachtplaa'tsvindenaan mentoren, jaarcoordinatoren en vakdocenten. Eensoortgelijkesamenwerking fussell basisscholen en
particuliereinstituten zou,een uitweg kunnen zijn veer de achterstandsproblemenop scholen. Een
dun~ oplossing hoeft dat niet te
zijn, zekerwanneer men bedenkt
hoeveel problemeh (en daarmee
Rosten) hierdoor juist kunnen
worden voork6men.
OfkieTeekens
enKeesM. Palinq.'
zijnonderwijskundige
resp.socioloog.
SalT)en
schreven
zij 'Alsje kindeen
leerprobleem
heeft;ervaringen
uit de
pri.'lktijk
vanhuiswerkbegeleiding
en
remedial
teaching'.
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