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Het beste van De Telegraaf

’Dyslexie bestaat niet, wel
slecht leesonderwijs’
Door JESSY BURGERS
24 sep. 2020 in BINNENLAND

Lees voor

DEN HAAG - Dyslexie bestaat niet. Het etiket verhult dat scholen hun leesonderwijs niet op orde hebben.
Met die stelling gooide hoogleraar orthopedagogiek Anna Bosman woensdag tijdens een hoorzitting in de
Tweede Kamer de knuppel in het hoenderhok.
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De onderwijsspecialisten onder de Kamerleden willen achterhalen
waarom het zo slecht gesteld is met de leesvaardigheid in Nederland. Ons
land telt 2,5 miljoen laaggeletterden. Zij hebben moeite met het
beantwoorden van e-mails, het doen van belastingaangifte of het bereiden
van een recept. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven kost dat de
maatschappij jaarlijks 1,13 miljard euro. Als we de trend niet keren, zegt
de stichting, zal het aantal laaggeletterden toenemen. Veeg teken: vooral
het leesniveau onder tieners holt achteruit.
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De hoorzitting is de opmaat naar een grootschalig onderzoek dat de
Kamer wil laten uitvoeren naar de staat van het leesonderwijs in
Nederland. „Helemaal niet nodig”, vindt Bosman. „We weten al welke
scholen slecht leesonderwijs geven en hoe we het moeten verbeteren. Als
scholen aandacht hebben voor lezen, goede instructies geven en de
docenten laten samenwerken, is het voor elkaar.”
BEKIJK OOK:

’Leraren moeten zorgen voor effectief leesonderwijs’
„Als basisscholen drie of vier leerlingen per jaar met een
dyslexieverklaring van school sturen, moeten ze van de inspectie te horen
krijgen: jullie aanpak deugt niet. We moeten niet over dyslexie praten,
maar over leesproblemen. En die komen in 99 procent van de gevallen
door de school.”

Grote verschillen

Veilig betalen

Natuurlijk zijn er grote verschillen in wat kinderen meekrijgen van hun
ouders, zegt Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar orthopedagogiek.
„Het idee is vanaf de jaren zestig dat het onderwijs er is om die verschillen
te compenseren. Alleen: daar is het steeds slechter toe in staat.”
Onderwijsadviseur Marita Eskes somt op: bijna 40 procent van de
basisscholen geeft geen goede instructies en 35 procent haalt het
streefniveau niet. „De scholen moeten van álle leerlingen hoge
verwachtingen hebben, de lat niet te laag leggen en niet telkens de doelen
naar beneden bijstellen.”
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Donderdag wordt er aan minister Slob (Onderwijs) een manifest
overhandigd waarin de Onderwijs Alliantie, een groep
onderwijsorganisaties en scholen, pleit voor meer investeringen voor
leerlingen in de achterstandswijken. Juist in die buurten is het slecht
gesteld met leesvaardigheid.
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Volgens het stuk, ondertekend door onder andere de PO-Raad en Jantje
Beton, hollen ook andere onderwijsresultaten van de zwakste leerlingen
in het basis- en voortgezet onderwijs snel achteruit. Dat de kloof tussen
kinderen toeneemt, constateerde ook de Onderwijsinspectie in haar
jaarlijkse rapportage. Zo is er een stijgende ongelijkheid in schooladviezen
en worden kinderen in achterstandswijken ook harder getroffen door het
lerarentekort.

€ 27.5

€ 59.99

-54%

Meer van De Telegraaf Webshop

Lunch Update
Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws.
Type uw e-mailadres

Inschrijven
Lees hier ons privacybeleid.

BEKIJK MEER VAN

school

overheidsbeleid

Stichting Lezen en Schrijven

Arie Slob

Den Haag

Onderwijsinspectie

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

PREMIUM

08:00 Binnenland

PREMIUM

Nog één keer knallen met
onverkoopbaar vuurwerk

PREMIUM

05:30 Binnenland

Leven onder water:
onderzeedienst zoekt
nieuwe aanwas

PREMIUM

Liever dure benzine dan
’groene’ E10

07:00 Binnenland

01 okt. Binnenland

Voorkeur voor zon:
stikdure energietransitie

GERELATEERDE ARTIKELEN

dicht

toe’

30 sep. Binnenland

30 sep. Columns & Opinie

9 docenten Da Vinci
College Purmerend
hebben corona, school

’Docenten zijn
helemaal niet te
beroerd om te werken’

29 sep. Binnenland

27 sep.
VROUW Magazine
PREMIUM

Honderden scholen
besmet: ’De problemen
nemen met de week

Juf José: Straffen van
docenten hielpen mij
niet

25 sep. Binnenland

25 sep. Columns & Opinie

Rutte: scholen zo lang
mogelijk open houden

’Kom niet aanzetten
met ‘het coronaexcuus’ en verzin een

plan-C!’

VERDER IN HET NIEUWS

Nu € 300,- voordeel op
bedframes bij Swiss
Sense.

27 sep. 2020

’Eigenaar dansschool
Groningen misbruikte tal
van...

ADVERTENTIE

Ontdek de imposante
Peugeot 5008 SUV

30 sep. 2020

’Dan Karaty had ongeluk
in de VS’

ADVERTENTIE

27 sep. 2020

30 sep. 2020

Defensie weer in
actie bij
patiëntenspreiding:...

Kruiswoord mini

30 jaar lang
€10.000,- per
maand!
ADVERTENTIE

Aangeboden door plista

Adverteer hier

Nieuws

Sport

Entertainment

Financieel

Binnenland

Voetbal

Gossip

Nieuws

Buitenland

Autosport

Sterren

Koersen

Meer

Meer

Meer

Meer

Vrouw

Lifestyle

Wat U Zegt

Overige

Horoscopen

Reizen

Lezersbrieven

Gesponsord

Seks & Relaties

Culinair

De kwestie

Deals

Meer

Meer

Columns

Service

Lunch Update

Volg ons:

Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste
nieuws.
Abonnementen
Type uw e-mailadres

Inschrijven

Digitaal

Lees hier ons privacybeleid.

Krant en digitaal

De Telegraaf
Archief
Tags

Zelf Samenstellen

Werken bij

Service

Contact

Deals

TMG sites

Adverteren

Apps

© 2020 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrieven

Gebruiksvoorwaarden

Lees de krant

Privacy
Cookies
Versie: 2.3.121.161206

