
9

Inleiding

Als kind woonde ik in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de buurt van 
een klein revalidatiecentrum annex school voor kinderen. Het speelplein 
lag aan de straatkant en zo kon ik de gehandicapte kinderen met elkaar 
zien spelen. De een liep op krukjes, de ander zat in een rolstoel, geduwd 
door een kreupel kind en allen maakten plezier, zoals alle kinderen dat 
doen! Kijkend naar deze kinderen wist ik: ‘Later, als ik groot ben, ga ik met 
deze kinderen werken’. En zo gebeurde het ook. Ik ging naar de Koningin 
Wilhelmina Kweekschool waar je nog echt de didaktiek van de leervakken 
kreeg en muziekles waarbij je leerde met de zeven handgebaren voor de 
tonen van een octaaf het zingen van de kinderen te begeleiden. Het laatste 
jaar deed ik ‘de hoofdakte’ en dat was mijn leukste schooljaar met alleen 
maar leuke vakken: Nederlands, psychologie, pedagogiek, kunst- en maat-
schappijleer en op zaterdag het keuzevak filosofie.

En… een stage op de Mytylschool van het Revalidatiecentrum!

Vervolgens ging ik in Amsterdam pedagogiek studeren. Dat was een teleur-
stelling: het verplichte vak statistiek bleek voor mij onhaalbaar. Toen mij 
werd gevraagd les te gaan geven aan een derde klas (nu groep 5) op een 
school in de Pijp, heb ik dat met beide handen aangenomen. Het was wel 
een uitdaging, want het betrof een klas die het voor elkaar had gekregen 
om binnen een half jaar drie leerkrachten weg te pesten. Het lukte me en 
vervolgens kreeg ik de eerste klas (nu groep 3). Ik ging kinderen leren lezen 
en schrijven!
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En wel met de befaamde methode van Hoogeveen met het leesplankje van 
aap, noot, mies. De klassikale plaat voor het bord en ieder kind het eigen 
plankje en twee letterdoosjes.

De leesplank heeft een gleuf waarin het kind woordjes kan leggen. Met de 
zes bijbehorende leesboekjes worden de klank- tekenkoppelingen op syste-
matische wijze aangeleerd. Een klein boekje als duidelijke handleiding voor 
de juf. Ieder kind een schrift, potlood en een gummetje om zelf woordjes te 
gaan schrijven met de geleerde letters. Oefeningen als: schrijf op je lekker-
ste vleesje en groente. Ik herinner me Caroline die schreef: karrumenaaje 
en wotulu! Hoe knap!

Met alle kinderen ging het leren lezen goed, behalve met Jansje. Omdat 
ik aan haar ogen twijfelde heb ik moeder geadviseerd naar de schoolarts te 
gaan en korte tijd later had zij een bril en kwam haar lezen op gang.
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Ik verhuisde naar Delft, waar mijn echtgenoot studeerde. En... ik kreeg een 
baan als leerkracht op de Mytylschool die verbonden is aan het revalida-
tiecentrum, mijn kinderdroom vervuld! Een groep kinderen tussen 6 en 8, 
met allerlei verschillende verstoringen en handicaps in de senso motoriek, 
die vaak perinataal waren ontstaan. Maar ook als gevolg van een ongeluk, 
vallen van de commode of de trap en zelfs een jongen met een lichte her-
senbeschadiging veroorzaakt door het zich verslikken in een pinda.

Ook qua intelligentie verschilden de kinderen sterk van elkaar: IQ’s tus-
sen 70 en 120.

Ik heb er ontzettend veel geleerd: geleerd hoe het leren verbonden 
is met de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Geleerd te zoe-
ken naar oplossingen die niet zo voor de hand liggen. Ik zag dat Ingrid 
wier spastische armen zo alle kanten opgingen dat ze gefixeerd moesten 
worden, toch tot tekenen en het schrijven van woorden kon komen. Door 
te oefenen, ook op de afdeling arbeidstherapie, heeft zij haar voeten en 
tenen zo goed leren gebruiken dat zij ermee kon tekenen en teksten typen. 
Ik zag dat Fransje die door zijn spina bifida verlamd was, ineens een grote 
sprong in zijn leren maakte, toen hij zijn rolstoel kreeg en zelf de ruimte 
in kon gaan!

Ik heb met deze kinderen met hart en ziel gewerkt.

Toen onze oudste dochter geboren was beëindigde ik mijn werk op de 
Mytylschool.

Vervolgens werd ik door het MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau) 
gevraagd als freelancer voor hen te komen werken. Tevens boden ze me 
intern een opleiding daartoe aan.

Het beroep ‘remedial teacher’ kenden we in Nederland nog niet. Het 
was het prille begin van een eigen praktijk, in 1970. Mijn bron van informa-
tie was het boek “Lees- en schrijfstoornissen bij kinderen” van Schenk en 
Korndörffer, neuroloog en logopediste. [1]

In 1972 verhuisden we naar Nigeria, voor het werk van mijn echtgenoot. 
Ik startte er voor de Nederlandse kinderen een kleuterklasje aan huis, dat 
vervolgens is uitgegroeid tot een school.
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Bij terugkomst in Nederland ging ik in 1979 aan het werk bij het CED, de 
voormalige SAD (School Advies Dienst) als remedial teacher: onderzoek 
van kinderen die door hun leerkracht wegens een leerprobleem waren 
aangemeld. Na een gesprek met de leerkracht en een oudergesprek onder-
zocht ik het kind, schreef een verslag en een handelingsplan en werkte zelf 
eens per week met het kind en via een contactschriftje met de leerkracht 
en ouders.

Rond 1982 verviel dit soort werk bij het CED en moest het door de 
 scholen zelf worden gedaan. Ik ging verder als schoolbegeleider, een com-
binatie van onderzoeker en leerkracht- en teambegeleider.

Omdat het zelf werken met kinderen me zeer dierbaar is startte ik in 1984 
met een collega- vriendin (klinisch pedagoog) een eigen praktijk: Praktijk 
BLOM, die nog altijd bestaat. Dat was goed te combineren met mijn part-
time werk bij het CED. Opnieuw verbaasde ik me over deze dyslectische 
kinderen met hun moeilijkheden en vooral over hun mogelijkheden en 
talenten! Dat riep veel vragen in me op. De antwoorden die ik op mijn zoek-
tocht vond kon ik in de praktijk van het werken met dyslectische kinderen 
goed gebruiken. Antwoorden werden door diverse opleidingen, cursussen 
en literatuur gevonden. Zoals:

 — De Educatieve Kinesiologie en de BrainGym. Vanaf 1984 trainingen bij 
Coby Schasfoort en later ook bij Dr. Paul Dennison, de grondlegger 
ervan.

 — Vervolgens deed ik de opleiding tot Psycho- Synthesegids. Psycho- 
Synthese is zeer goed met kinderen te gebruiken, als onderdeel van 
de psycho- educatie.

 — Een opleiding bij Aalt Aalten ‘Adem- en Energiebewustwording’ en Ki- 
Aikido.

 — Een cursus bij Roel de Groot van de RUG: de visuele aspecten van dys-
lexie: wat te zien en wat te doen met oefeningen.

 — Een cursus sensomotoriek bij Wil van Rijn.
 — Het beelddenken, met de opleiding ‘Signaleren van Beelddenken’ bij 

Nel Ojemann, gebaseerd op het werk van Maria Krabbe.
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 — Thomas Armstrong met zijn cursus ‘Seven Kinds of Smart”. Hij heeft een 
praktische toepassing van Howard Gardners ‘Frames of Mind’ gemaakt. 
Armstrong schreef oa het boek ‘Neurodiversity’.

 — Orton en het multisensorisch werken.
 — In Nederland sluit professor Bakker op de visie van Orton aan met zijn 

werk ‘Temporal order in disturbed reading’, waarin neuropsychologi-
sche aspecten van leesproblemen aan de orde komen.

 — Voorts professor J. J. Dumont met zijn boeken die voor de praktijk 
met het werken met dyslectische kinderen voor mij van grote waarde 
waren.

 — Drs. H. van der Laan die met zijn studie over ontwikkelingsachterstan-
den en stimuleringsprogramma’s in 1973 zijn tijd vooruit was.

 — Het werk van Dr. P. Mesker en het Meskerbord. Als neuroloog verrichtte 
hij belangrijk onderzoek bij intelligente kinderen met onbegrepen leer-
problemen.

 — De boeken van psychologe Dr. Christine Kuipers en haar behandeling 
van woordblindheid.

 — En niet te vergeten: mijn ‘bijbeltje’ in de vorm van het boek ‘Kinderen 
met Leerstoornissen’ van dr. Ch. Njiokiktjien en dr. A. Gobin.

Het zijn aanvullende bronnen van kennis en vaardigheden, die ik volop 
gebruikte bij mijn werk met mijn leerlingen. Wat ik binnen de eigen praktijk 
leerde was tevens voeding voor mijn werk als schoolbegeleider.

Van alle onderzoekers heeft vooral het werk van Roderick Nicolson en 
Angela Fawcett mijn belangstelling. In 1997 ontdekte ik hun publicatie van 
1994: ‘Dyslexia in Children’. [2]

Zij zeggen: “Deze kinderen met een gemiddelde of bovengemiddelde 
intelligentie, hebben niet alleen een probleem met lezen, maar ook met 
functies die niet met lezen te maken hebben”. Het is in dit boek dat ik mijn 
eigen leerlingen het sterkst herkende: Met hun moeilijkheden op meer 
dan alleen het talige- fonologische gebied, naast hun mogelijkheden en 
sterke kanten. Daarom ben ik beide wetenschappers blijven volgen. Ze 
beschrijven de leesproblemen die meestal niet alleen samenhangen met 
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problemen op fonologisch gebied, maar ook met tekorten op visueel en 
motorisch gebied, het evenwicht en tevens met het automatiseren van 
kennis en vaardigheden. Dit brengt hen, als pioniers, tot het zoeken naar 
onderliggende oorzaken van die problemen.

In hun studie ‘Dyslexia, Learning, and the Brain’ (2008) stellen zij de die-
pere vraag:

“Wat is de oorzaak van de leerstoornis die zich manifesteert als 
leesprobleem?” [3]

Nicolson en Fawcett benaderen de leerprocessen die onderliggend zijn 
aan dyslexie op twee fronten: de cognitieve benadering en de brain- based 
benadering. Dat leidt ons naar de vroege ontwikkeling tussen 0 en 4 jaar.

In 2017 hoorde ik tijdens het virtueel bijwonen van een dyslexie- symposium 
in Lyon Nicolson spreken over zijn laatste boek: Positive Dyslexia. Ik heb 
het onmiddellijk gekocht.

Dit baanbrekende boek heeft hij in 2015 gepubliceerd. [4]
Hij beschrijft dyslexie niet alleen op het niveau van lezen en spellen, 

maar ook op het niveau van geheugen en aandacht, de werking van het 
brein en op het niveau van de erfelijkheid. Ook toont hij aan dat dyslecti-
sche kinderen anders leren en tevens dat ze meer tijd nodig hebben om de 
neurale circuits op te bouwen, die noodzakelijk zijn voor het leren lezen.

In ‘Positive Dyslexia’ beschrijft Nicolson ook de 10 sterke kanten die 
kenmerkend zijn voor succesvolle dyslectische volwassenen. Het was voor 
mij een antwoord op mijn vraag over die wonderlijke combinatie van ener-
zijds de leerproblemen en anderzijds de talenten, zoals we die zo vaak bij 
dyslexie zien. Het samenbrengen van al deze aspecten van dyslexie, gaf dit 
boek een meerwaarde boven alle andere boeken die tot nu toe over dys-
lexie zijn geschreven en dat was reden voor een vertaling/bewerking van 
het boek in het Nederlands, die werd uitgevoerd door Nel Hofmeester, Kees 
van den Bos en mijzelf. Dit boek kwam in 2019 uit met de titel ‘Dyslexie360. 
Een totaalplaatje’. [5]
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Het boek dat u nu in handen heeft: ‘Dyslexie van Baby tot Bovenbouw’, 
sluit erop aan voor de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Hoofdstuk 2 is geschreven in 
samenwerking met Nel Hofmeester en Kees van den Bos heeft als redacteur 
de hoofdstukken 4 en 5 van goede suggesties voorzien.

Even terug naar andere belangrijke onderzoekers. In Amerika zijn dat onder 
anderen Brock Eide en Fernette Eide, neuropsychologen, die beiden dyslec-
tisch zijn en twee dyslectische kinderen hebben. Ook zij beschrijven naast 
de moeilijkheden de unieke en sterke kanten van het dyslectische kind en 
hebben veel ervaring met het behandelen van deze kinderen. Zij schreven 
onder meer ‘The Mislabeled Child’, ‘Looking beyond behavior to find the 
true sources and solutions for children’s learning challenges’. [6] Ook zij zien 
dus de paradox van dyslexie. In het volgende hoofdstuk gaan we op zoek 
naar een verklaring voor die paradox.

Terug naar mijn eigen loopbaan

In het jaar 2000 ging ik bij het CED met pensioen. Natuurlijk bleef ik in 
eigen praktijk werken. Het gaf me de tijd om een volgende stap te zetten. 
Gedurende de jaren van onderzoek en behandeling van dyslexie rees bij 
mij steeds sterker de vraag: hoe kunnen we de ellende van falen in groep 3 
voorkomen? Is aanleg voor dyslexie al vast te stellen voordat het kind gaat 
leren lezen? Is het te voorspellen? Kan je iets doen om latere leesproblemen 
te voorkomen? Met andere woorden: is predictie en preventie mogelijk?

Ik heb me gedurende een aantal maanden met deze vragen teruggetrok-
ken op een Waddeneiland. Dat heeft in 2001 geresulteerd in een cursus 
‘Ontluikende geletterdheid’ die ik op een paar Montessorischolen heb 
gegeven. Een belangrijke bron van inspiratie was het gedachtegoed van 
drs. Nel Ojemann, bij wie ik de cursus ‘Signaleren van beelddenken’ had 
gevolgd, en haar reader over voorbereidend lezen ‘Spelen met letters’.

Daarnaast was het werk van drs. H. van der Laan ‘Ontwikkelingsachter-
standen en Stimuleringsprogramma’s’ voor mij van grote waarde. Hij 
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verrichtte onderzoek naar de specifieke voorwaarden voor het leren lezen 
bij kleuters. En kwam met verrassende resultaten! Ik kom later op zijn 
werk terug.
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