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Voorwoord
Voor u ligt de thesis ‘Dyslexie versus Laaggeletterdheid, de verschillen en overeenkomsten tussen
deze twee werelden’. Deze thesis is geschreven in het kader van de afstudeeropdracht aan de
opleiding Logopedie aan Zuyd hogeschool te Heerlen. Deze thesis bevat een kwalitatief onderzoek,
waarin gezocht is naar de overeenkomsten en verschillen in de levensloop van personen met
dyslexie en personen met laaggeletterdheid. Wij hopen door het schrijven van deze thesis een
wetenschappelijke bijdrage geleverd te hebben aan de onderzoeksvelden die zich bezighouden met
deze twee domeinen. Bovendien hopen wij door middel van dit onderzoek de verschillen en
overeenkomsten tussen deze twee werelden onder de aanbracht te brengen.

Graag willen wij de personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming
van deze bachelorthesis. Allereerst onze thesisbegeleidster, Katrien Horions, voor de begeleiding,
adviezen en feedback. De decaan Edith Geurts van Kessel voor het verspreiden van onze
wervingsmail binnen Zuyd. Onze medestudenten voor het geven van feedback en adviezen
betreffende de vormgeving. Een speciaal dankwoord gaat uit naar Stichting Lezen & Schrijven en
met name projectleider Najim Adda, voor zijn ondersteuning met betrekking tot werving van
deelnemers en zijn enthousiasme over ons onderzoek. Een grote dank aan alle deelnemers die aan
dit onderzoek hebben deelgenomen. Bedankt voor de openheid, interesse en het vertrouwen in ons.
Dit onderzoek was nooit mogelijk geweest zonder jullie bijdrage.

Tot slot wensen u veel leesplezier toe.

Veerle Martens en Vaike Scheijvens

Heerlen, juni 2018
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Abstract
Introductie: In Nederland zijn 1,3 miljoen volwassen niet functioneel geletterd (Buisman &
Houtkoop, in Stichting Lezen & Schrijven, 2014). Lees- en spellingproblemen hebben verschillende
oorsprongen, zoals dyslexie en laaggeletterdheid. In de praktijk zijn er nog onduidelijkheden over
de grenzen/overlap tussen beiden.
Doelstelling: Het doel van deze thesis was om een inzicht krijgen in de verschillen en de
overeenkomsten tussen personen met dyslexie en personen met laaggeletterdheid op het vlak van
feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en gedrag.
Methode: Dit onderzoek bevat een kwalitatief onderzoek met ongestructureerde interviews, die zijn
afgenomen bij twee deelnemers met dyslexie en twee deelnemers met laaggeletterdheid. Er werd
gebruikt gemaakt van een topiclijst, die gevisualiseerd werd in een tijdlijn.
Resultaten: Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen gevonden in de levensloop tussen beide
groepen. Hierbij ziet men vooral verschillen in de schoolloopbaan, de diagnostiek, de begeleiding
en het begrip van de omgeving. Overeenkomsten ziet men in de ervaren problemen en sociaalemotionele gesteldheid.
Discussie: De overeenkomsten zijn volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat de kern van
het probleem, het niet goed kunnen lezen en schrijven, bij alle deelnemers hetzelfde is. De
verschillen tussen de groepen zijn, volgens de onderzoekers, gedeeltelijk te verklaren door de grote
leeftijdsverschillen.
Sleutelwoorden: dyslexie - laaggeletterdheid - levensloop - lees- en/of schrijfproblemen - ervaren problemen.
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Abstract English
Introduction: In the Netherlands 1.3 million adults are functionally illiterate (Buisman &
Houtkoop, in Stichting Lezen & Schrijven, 2014). Reading and spelling problems can have different
origins, examples are dyslexia and low literacy. However, in practice there are still uncertainties
about the limits/overlap between them.
The Aim: To get a clearer view of the differences and similarities in the path of life between people
with dyslexia and people with functional illiteracy
Method: A qualitative exploratory study in which unstructured interviews have been used. These
two-hour interviews were conducted with two participants with dyslexia and two people with
functional illiteracy. For the interviews a topic list, visually displayed in a timeline, was used.
Results: There are both similarities and differences in the life course between both groups. Most
differences were found in school careers, diagnostics, counseling and the understanding of the
living environment. Great similarities were found in the experienced problems and socio-emotional
conditions.
Discussion: The great similarities will be due to the fact that the core of the problem, difficulty with
reading and writing, is the same for both groups. According to the researchers, the great differences
can partially be explained by the large age difference between both groups.
Key words: dyslexia - low literacy - path of life - reading and/or writing problems - experienced problems.
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1. Inleiding
1.1 Titel van het gekozen onderwerp
Dyslexie versus laaggeletterdheid
De verschillen en overeenkomsten tussen deze twee werelden

1.2 Aanleiding en beroepsmatige relevantie
Tijdens de opleiding Logopedie aan Zuyd Hogeschool en de minor ‘Dyslexie: Signalering,
diagnostisering en begeleiding’ aan Hogeschool Utrecht is onze (Vaike Scheijvens en Veerle
Martens) interesse in dyslexie aangewakkerd. Tijdens het bespreken van thesisonderwerpen
kwamen er verschillende mogelijkheden aan bod. Hierbij kwam onze thesisbegeleider met een idee
over de onduidelijke grenzen en de overlap tussen dyslexie en laaggeletterdheid. Dit onderwerp
sprak ons erg aan en was ook lesinhoud tijdens de minor. We wilden ons graag verder verdiepen in
beide onderwerpen.
In Nederland hebben 1,3 miljoen volwassenen zoveel moeite met lezen, schrijven of rekenen dat zij
problemen ervaren in het dagelijks functioneren of in werksituaties (Faculteit Educatie van
Hogeschool Utrecht, 2016). Daarom is het belangrijk om leesproblemen serieus aan te pakken.
Dyslexie is een veel voorkomende leesstoornis. Echter kunnen lees- en spellingproblemen ook een
andere oorsprong hebben, laaggeletterdheid is hier een voorbeeld van. Regelmatig gebeurt het dat
laaggeletterdheid niet onderkend wordt. Het vaststellen van laaggeletterdheid is namelijk soms
moeilijk. Dit komt omdat de functionele problemen bij dyslexie en laaggeletterdheid een grote
overlap hebben. Daarnaast hebben schaamte en andere sociaal-emotionele problemen vaak een
grote rol. Hierdoor willen personen met laaggeletterdheid zich vaak niet laten onderzoeken of geen
taalcursus volgen. Vanuit de professionals en docenten van de minor werd benadrukt dat personen
met laaggeletterdheid vaak ook niet eerlijk zijn over hun onderwijsverleden (E. van Lunteren,
persoonlijke communicatie, november 2016). Het taboe rondom laaggeletterdheid is groot
(Ministerie van OCW, 2015). Wanneer dit taboe wordt doorbroken, wordt de drempel kleiner om
hulp te vragen.
Vanuit de bespreking met onze thesisbegeleider bleek dat er ook in het werkveld nog veel
onwetendheid is op het gebied van laaggeletterdheid. Ze geeft, net zoals de docenten van de minor,
aan dat er soms twijfel bestaat over juiste diagnosestelling (K. Horions, persoonlijke communicatie,

8

september 2016). Er wordt door docenten en specialisten gedacht dat er soms sprake is van
overdiagnostisering, waarbij personen met laaggeletterdheid de diagnose dyslexie krijgen. Het
onderzoek van Sontag & Donker (2012) bekrachtigt dit. Het blijkt namelijk dat 25% procent van de
leerlingen het basisonderwijs met een technische leesachterstand verlaat. Deze groep bestaat deels
uit leerlingen met laaggeletterdheid. Tegenwoordig krijgt maar liefst de helft van deze groep de
diagnose dyslexie, waardoor de dyslexieverklaring als compensatiemiddel gebruikt wordt. Echter
wordt er ook gedacht dat onderdiagnosticering voorkomt. In het geval van onderdiagnostisering
wordt de dyslexie niet onderkend en wordt er geen diagnose gesteld. Het is mogelijk dat in zo’n
situatie laaggeletterdheid ontstaat, waar de onopgemerkte dyslexie een oorzaak voor zou kunnen
zijn (Impuls en Woortblind, 2018).
Verder sluit deze bachelorthesis aan bij de mediaheisa rondom dyslexie; zo zegt Bosman (in
Winters, AD, 2017) dat ze twijfelt of dyslexie wel echt bestaat. Uit wetenschappelijk onderzoek van
o.a. Bonte et al. (2007), Bonte & Blomert (2004) en Laycock et al. (2008) blijkt dat dyslexie een
neurologische stoornis is en dat dit niet discutabel is. Of de diagnose dyslexie in alle gevallen
terecht is, daar valt nog over te discussiëren. Volgens Gabriels & Verkooijen (2012) en Struiksma
(in van der Hoeven, Metronieuws, 2013) wordt de diagnose wel erg snel gesteld. Volgens
Struiksma (in van der Hoeven, Metronieuws, 2013) is het ook aantrekkelijk voor scholieren om
dyslectisch verklaard te worden en bovendien krijgen ze de verklaring gemakkelijk.
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2. Theoretische achtergrond
In dit hoofdstuk worden geletterdheid, laaggeletterdheid, analfabetisme en dyslexie beschreven.

2.1 Geletterdheid
Expertisecentrum beroepsonderwijs (2011) geeft de volgende definitie van geletterdheid:
“Geletterdheid is het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de
maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om de eigen kennis en mogelijkheden te
ontwikkelen”.
2.1.1 Niveaus van geletterdheid
Voor het niveau van de Nederlandse taal en geletterdheid worden verschillende indelingen
gebruikt: In het Raamwerk Nederlands worden de taalniveaus beschreven gebaseerd op het
Common European Framework of Reference of Languages (CEF). Deze niveaus zijn
opgedeeld in A1, A2, B1, B2 en C1 en zijn gekoppeld aan de taaleisen in het middelbaar
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (zie tabel 1) (Buisman & Houtkoop, 2014).
Daarnaast zijn in 2009, in opdracht van de minister van OCW-referentieniveaus, de niveaus
van taalvaardigheid in Nederland wettelijk vastgelegd. Het referentiekader taal en rekenen
beschrijft het taal- en rekenniveau voor alle onderwijssectoren. Deze gaan van 1F tot 4F (zie
tabel 1). (Buisman & Houtkoop, 2014).
Niveau-indelingen taal
Kwalificatieniveaus

Taalniveaus

Beroepsonderwijs

Voortgezet onderwijs

Raamwerk Nederlands
(v)mbo

Referentiekader Taal en Rekenen

Associate degree

Vwo

C1

4F

Mbo-4

Havo

B2

3F

Mbo-3

B1

2/3F

Mbo-2

Vmbo-kl/ Vmbo-gl/ Vmbo-tl B1

2F

Mbo-1

Vmbo-bb

B1

2F

Praktijkonderwijs

PO

A2 of A1

1F

Tabel 1: Niveau-indelingen taal (Buisman & Houtkoop, 2014)
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2.2 Laaggeletterdheid
Er worden verschillende definities van laaggeletterdheid gehanteerd. Binnen deze bachelorthesis
wordt de definitie van laaggeletterdheid gehanteerd, zoals deze door Adrichem et al. (2012) wordt
beschreven. Deze definitie luidt als volgt:
“Laaggeletterden kampen met een achterstand op het gebied van taal en rekenen waardoor zij
onvoldoende kunnen participeren in de samenleving, in het persoonlijk domein en op de
arbeidsmarkt. Zij functioneren voor één of meer vaardigheden onder taal- en rekenniveau 2F en zij
hebben uiteenlopende problemen en achterstanden op het gebied van bovengenoemde taal- en
rekenvaardigheden.”
Onder 2F niveau wordt verstaan dat men teksten kan lezen over alledaagse onderwerpen,
onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de persoon of over onderwerpen die verder van de
persoon af staan. De woordenschat van de persoon is voldoende om teksten te lezen. Indien nodig
kan de betekenis van onbekende woorden uit de vorm, de samenstelling of de context afgeleid
worden. Ook kan hij/zij samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige opbouw, over
vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard (OCW, 2009).

Er is gekozen voor deze definitie omdat deze samengesteld is in samenwerking met het CINOP (dit
is een stichting die als kennis- en adviesorganisatie dient op het gebied van leren, opleiden en
ontwikkelen). De definitie wordt gebruikt in de handreiking voor docenten in het NT1-onderwijs.
Binnen deze definitie wordt een precieze grens aangegeven wanneer er sprake is van
laaggeletterdheid, dit is gekoppeld aan de niveaus van het referentiekader. De schrijvers van deze
bachelorthesis vinden het een zeer complete definitie waarbij ook de mogelijke problemen aan bod
komen. Uit deze definitie wordt duidelijk dat personen met laaggeletterdheid dus wel kunnen lezen
en schrijven, daarom is het belangrijk dat laaggeletterdheid niet wordt verward met analfabetisme.
Bij analfabetisme, ook wel ongeletterdheid, kunnen personen helemaal niet lezen en schrijven; in
Nederland zijn er 250.000 analfabeten (Stichting Lezen & Schrijven, 2015). De definitie van een
analfabeet luidt:
‘Een analfabeet is iemand van 15 jaar of ouder die niet in staat is om een korte eenvoudige tekst te
schrijven of met begrip te lezen, of niet in staat is om simpele dagelijkse rekentaken uit te voeren.’
(CINOP, 2005)
2.2.1 Oorzaken laaggeletterdheid
Iedere Nederlandse inwoner die onder het 2F niveau scoort op Nederlandse taal, wordt laaggeletterd
genoemd (Algemene Rekenkamer, 2016). De achterstanden die een laaggeletterde heeft opgelopen,
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kunnen door diverse oorzaken zijn ontstaan. Bij een deel van de personen met laaggeletterdheid
worden achterstanden veroorzaakt door een verstandelijke beperking. Het kan ook veroorzaakt
worden door een onderbroken schoolloopbaan, gebrek aan didactische aandacht voor een specifiek
taalprobleem of door een aangeboren taalprobleem zoals dyslexie (Adrichem et al., 2012).
Volgens CINOP (2008) komt laaggeletterdheid vaak voor bij volwassenen die:
● in hun jeugdjaren speciaal- en praktijkonderwijs gevolgd hebben;
● in hun jeugdjaren werden beschouwd als zorgleerlingen (kinderen met een beperking);
● in hun jeugdjaren werden beschouwd als achterstandsleerling (kinderen van laagopgeleide
allochtone ouders; zigeunerkinderen en kinderen van woonwagenbewoners;
schipperskinderen; kinderen van laagopgeleide ouders);
● in hun jeugdjaren het onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie (diploma op mbo-2
niveau).
2.2.2 Feiten en cijfers laaggeletterdheid in Nederland
In Nederland zijn in totaal 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. 1,3 miljoen hiervan zijn mensen tussen
de 16 en 65 jaar. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie
(Stichting Lezen & Schrijven & ROA, 2016). Buisman et al (2013) geven de percentages in
Nederland weer in de volgende categorieën: per geslacht, per leeftijd en het aantal personen met
laaggeletterdheid per onderwijsniveau (zie grafiek 1).

Grafiek 1: percentages laaggeletterdheid (Buisman et al., 2013)
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2.2.3 Signalen/problemen laaggeletterdheid
CINOP (2008) geeft de volgende signalen/problemen:
Lezen

Spreken

Geen papieren documenten bij zich

Grammaticale fouten

Beweegt ogen niet over tekst

Moeite met het correct formuleren van
zinnen.

Leest langzaam, letter voor letter/ woord
voor woord, zonder begrip

Spreekt alleen in tegenwoordige tijd

Leest hardop of subvocaliseren

Spreekt alleen dialect

Verwijst nooit naar informatie die hij/zij zou Spreekt onverstaanbaar
hebben kunnen lezen in een geschreven
document
Moeite met vinden specifieke passage tekst
of formulier

Spreekt woorden verkeerd uit
(geen woordbeeld opgeslagen)
Beperkte woordenschat (omschrijvingen)
Woordvindingsproblemen
Praat in algemeenheden, napraten

Luisteren

Schrijven

Lijkt geagiteerd en rusteloos

Geen schrijfwaar bij zich

Mist concentratie

Geen agenda bij zich voor noteren afspraak

Lijkt niet op te letten wanneer tegen hem
gesproken wordt

Schrijft niks spontaan op

Verstaat woorden niet

Is onhandig met pen en papier

Geeft misplaatste antwoorden

Handschrift kinderlijk en treedt buiten
de lijntjes

Verzoekt herhaaldelijk om instructie of vraag Veel spelfouten/ fonetisch schrijven
te herhalen
Begrijpt vragen/instructies/informatie niet

Letters in verkeerde volgorde: omdraaiingen/
lussen omgekeerd

Tabel 2. Signalen/problemen bij personen met laaggeletterdheid (CINOP, 2008)
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2.2.4 De gevolgen van laaggeletterdheid
Stichting Lezen & Schrijven (2017) geeft aan dat moeite met lezen en schrijven grote gevolgen
heeft. Mensen ervaren schaamte, onbegrip en voelen zich tijdens dagelijkse bezigheden afhankelijk
van anderen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam,
minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder
snel een baan en je hebt minder grip op je geldzaken en gezondheid.
De gevolgen in het beroepsleven en in (sociale-) participatie kunnen bij personen met
laaggeletterdheid groot zijn. Zo is de helft van de personen met laaggeletterdheid werkloos.
Werkenden hebben banen in lagere elementaire beroepen (ECBO, 2013). Uit cijfers blijkt dat
mensen met laaggeletterdheid vooral werkzaam zijn in de volgende beroepssegmenten:
‘schoonmakers en keukenhulpen’, ‘hulpkrachten landbouw’, ‘hulpkrachten bouw en industrie’ en
‘productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers’ (Stichting Lezen & Schrijven, 2016).
Daarnaast zijn de arbeidsperspectieven minder goed. Personen met laaggeletterdheid werken vaak
in beroepen waar de concurrentie groot is. Ook het stijgen van het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking heeft effect op de baankansen van de personen met laaggeletterdheid (Sijbers et
al., 2016). Naast baankansen zijn veel werkende personen met laaggeletterdheid niet in staat om
veiligheidsinstructies of bestelformulieren te lezen en in te vullen. Vaak hebben ze moeite met het
gebruik van de computer, samenwerken met collega’s, afspraken nakomen, verstaanbaar
Nederlands spreken en communiceren met klanten (van der Burg et al., 2014). Daarnaast geeft
Cubiss (2015) aan dat personen met laaggeletterdheid een lagere arbeidsproductiviteit hebben.
Tenslotte ervaart een persoon met laaggeletterdheid ook problemen tijdens het vinden van een baan.
Ze beschikken vaak niet over genoeg sociale- en communicatieve vaardigheden. Hierdoor kunnen
ze vaak geen CV opstellen of zichzelf presenteren tijdens een sollicitatiegesprek (van der Burg,
2014). Naast de problemen op de arbeidsmarkt kunnen personen met laaggeletterdheid vaak ook
moeilijker contacten onderhouden via mail of sociale media (van der Burg et al., 2014). Daarnaast
participeren personen met laaggeletterdheid minder vaak in recreatieve verenigingen en
belangenorganisaties (Vermeersch & Van-denbroucke, 2010). Laaggeletterdheid kan daardoor
leiden tot sociale exclusie (De Greef geciteerd in van der Burg, 2014). Daarnaast blijkt in de
documentaire ‘Zeg eens B’ (Nederlands publieke omroepbestel, 2014) dat personen met
laaggeletterdheid problemen ervaren met het functioneren in de maatschappij doordat het invullen
en lezen van formulieren zoals de belastingaangifte en rekeningen moeilijkheden geeft. Je ziet hier
dan ook dat de laaggeletterde sterk afhankelijk is van iemand anders, bijvoorbeeld de partner.
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2.4 Dyslexie
Er worden verschillende definities van dyslexie gehanteerd. Binnen deze bachelorthesis wordt de
definitie van dyslexie gehanteerd, zoals deze door de Stichting Dyslexie Nederland (2016)
beschreven is. De definitie luidt als volgt:
“Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van
omgevingsfactoren en/of een lichamelijk, neurologisch of algemene verstandelijke beperking”.
Er is gekozen om deze definitie te hanteren, omdat deze definitie door veel Nederlandse
organisaties gebruikt wordt, zoals Masterplan Dyslexie en Steunpunt Dyslexie. Bovendien is deze
definitie het meest recent binnen alle dyslexie definities.
2.4.1 Oorzaken dyslexie
Erfelijkheid speelt bij dyslexie een grote rol. Wanneer een ouder dyslexie heeft, is de kans dat
het kind ook dyslexie krijgt 40% (Paracchini et al., 2007). Van der Leij (2016) beschrijft dat
dyslexie kan worden verklaard door een complex van individuele, op elkaar inwerkende
factoren, waarvan sommige beter in kaart zijn gebracht dan andere. Er is dus geen sprake van
eenvoudige causaliteit, maar van meervoudige tekorten in informatieverwerking die, in
wisselwerking met de omgeving en in verschillende combinaties, de kans op de stoornis
vergroten. In onderstaand schema wordt dit uitgebeeld.

Figuur 1. Model van het Intergenerationeel Meervoudig Tekort (Van der Leij, 2016).

Op genetisch niveau werd gezocht naar een enkel dominant of recessief gen om de stoornis mee te
verklaren. Er zijn diverse genen geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan dyslexie. Verschillende
genen blijken een kleine bijdrage te leveren (Bishop, geciteerd in van den Broeck, 2016). Deze
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diverse genetische factoren bepalen in combinatie met omgevingsinvloeden, het risico op het
ontwikkelen van dyslexie (Carrion-Castillo et al., 2013).
Uit recente vergelijkingstudies blijkt dat een tekort in het fonologisch bewustzijn de primaire
risicofactor vormt voor dyslexie (Pennington et al, geciteerd in van den Broeck, 2016). Fonologisch
bewustzijn betreft het kunnen herkennen en manipuleren van de klankstructuur van woorden.
2.4.2 Criteria dyslexie
De SDN (2016) beschrijft dat de diagnosticus tijdens de onderkennende diagnose een aantal vragen
moet beantwoorden. Deze vragen komen ongeveer overeen met de criteria van SDN (2008).
1.

Is sprake van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spellen?
Er is sprake van een significante achterstand wanneer de cliënt behoort tot de zwakste 10%
van zijn leeftijdscategorie op een genormeerde lees- en/of spellingtest.

2. Is sprake van een persistente achterstand en didactische resistentie?
Er is sprake van persistente achterstand wanneer dit is aangetoond gedurende een periode
van drie opeenvolgende meetmomenten.
Er is sprake van didactische resistentie indien de cliënt gedurende deze periode tussen de
meetmomenten (zes maanden) extra instructies c.q. interventies op zorgniveau 3 heeft
gekregen.
Na de basisschoolleeftijd wordt het steeds moeilijker om didactische resistentie te toetsen.
3. Zijn er exclusiefactoren aanwezig?
Dat wil zeggen, in hoeverre kunnen achterstand en resistentie verklaard worden door
omgevingsfactoren of meer algemene individuele factoren?
Onder de exclusiefactoren valt ook het IQ van de persoon. Dyslexie heeft niets te maken met
intelligentie. Bij een IQ van minder dan 70 wordt de leerbaarheid van taal zodanig beïnvloed
dat dyslexie niet gemeten kan worden. Bij een IQ van 70 tot 85 moet de leerbaarheid van het
kind door een deskundige worden getest om te bepalen of dyslexie kan worden vastgesteld
of niet (Steunpunt Dyslexie, 2013).
Onder dit onderdeel vallen ook comorbiditeiten, ook is dit geen uitsluitingsgrond voor de
diagnose dyslexie. Hierbij geldt ook dat het diagnostisch onderzoek uitsluitsel moet geven
welke diagnose primair is, omdat behandeling zich daarop moet richten.
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2.4.3 Problemen bij dyslexie
In onderstaande tabel is weergegeven met welke aspecten van lezen, spellen en schrijven personen
met dyslexie moeite hebben.
Lezen

Spellen

Schrijven

Klankteken koppeling

Onthouden spellingregels

Onduidelijk handschrift

Snel/foutloos analyseren

Toepassen spellingregels

Lange woorden schrijven

Snel/foutloos synthetiseren

Basale fouten spelling

Toepassen grammatica

Correct lezen woorden/zinnen

Verwoorden bedoelingen

Tempo bij lezen

Verwoorden gedachten en
gevoelens

Tabel 3. Problemen bij dyslexie volgens Adrichem et al., 2012.

2.5 Gevolgen van dyslexie
Volwassen personen met dyslexie worden dagelijks geconfronteerd met hun niet geautomatiseerde
lees- en spellingvaardigheden, maar ervaren ook sociale en psychische gevolgen van hun
beperkingen, zoals verminderde carrièrekansen en onzekerheid in situaties die onverwacht vragen
om te lezen en spellen (Ruijssenaars et al., 2008). Uit een onderzoek door Ruijssenaars et al (2008)
blijkt dat de meeste volwassen personen met dyslexie moeilijkheden ervaren tijdens werk of studie
(studievertraging). Ook hebben ze een beperkte beroepskeuze.
Op de werkvloer ervaren zij moeilijkheden die te maken hebben met het onthouden van instructies,
schrijven van rapportages of het nakomen van gemaakte afspraken. Deze moeilijkheden worden
veroorzaakt door het zwakke kortetermijngeheugen en de trage fonologische verwerking.
Bovendien vinden volwassenen met dyslexie het moeilijk om informatie op een beknopte en
duidelijke manier over te brengen aan mensen in de omgeving. Deze gevolgen resulteren er vaak in
dat een volwassene met dyslexie ondanks de juiste competenties voor zijn huidige functie,
belemmerd wordt in het goed uitvoeren van zijn beroep (Loonstra & Braams, 2010).
Verder blijkt uit het onderzoek van Ruijssenaars et al (2008) dat personen met dyslexie soms moeite
hebben met het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties. Hierdoor kunnen er zowel
moeilijkheden optreden binnen het gezin alsook in de omgang met vrienden. In het ergste geval kan
de persoon met dyslexie in een sociaal isolement raken. Volgens Ruijssenaars komt dit doordat
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sommige personen met dyslexie te veel met de stoornis bezig zijn en te weinig tijd hebben voor het
ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Daarnaast geven personen met dyslexie in dit onderzoek aan psychische en emotionele gevolgen te
ervaren, zoals frustratie, onzekerheid en faalangst, onderwaardering en introvert opstellen. Personen
met dyslexie hebben het gevoel ‘anders’ te zijn en ‘er niet bij te horen’. Bovendien zijn ze soms erg
perfectionistisch en willen ze zich constant bewijzen (Ruijssenaars et al., 2008).

2.6 Diagnostiek
2.6.1 Vaststellen van laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid kan vaak in het dagelijks leven opgemerkt worden door de signalen (van CINOP,
2008) die eerder in deze thesis aan bod kwamen. Wanneer er sprake is van een vermoeden van
laaggeletterdheid kunnen twee digitale screeningstesten worden ingezet. In vergelijking met het
diagnostisch proces bij dyslexie, zijn de screeningstesten voor laaggeletterdheid zeer beperkt.
Bovendien is er geen sprake van een daadwerkelijk diagnostisch proces, aangezien er geen
bevoegdheid nodig is voor het afnemen van de testen. Je hoeft alleen uit te leggen/ voor te lezen wat
de persoon hoeft te doen. Ook kunnen personen met laaggeletterdheid zelf deze tests doen zonder
ondersteuning. Een overzicht van de beschikbare screeningsinstrumenten vindt u in bijlage 1.
2.6.2 diagnose dyslexie
Het diagnostisch rapport en de dyslexieverklaring kunnen alleen worden
afgegeven door gekwalificeerde professionals die bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van
psychodiagnostisch onderzoek en die beschikken over specialistische kennis op het gebied van
leerstoornissen, onderwijsbelemmeringen en sociaal-emotionele gevolgen die daarmee kunnen
samengaan. Daarvoor is een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd-) psychologie of
orthopedagogiek vereist, alsmede een officieel erkende bekwaamheid in de psychodiagnostiek,
minimaal op het niveau conform de BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog (SDN, 2016).
Samenwerking in een multidisciplinair verband met beoefenaren van andere
wetenschappelijke disciplines (zoals neurologie en psycholinguïstiek) kan een waardevolle
bijdrage leveren aan de diagnose. (SDN, 2016). Binnen het diagnostisch proces kunnen de
professionals gebruik maken van verschillende meetinstrumenten. Een overzicht van deze
meetinstrumenten vindt u in bijlage 2
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2.7 Vergelijking tussen laaggeletterdheid en dyslexie
Laaggeletterdheid

Dyslexie

‘Laaggeletterden kampen met een achterstand
op gebied van taal en rekenen waardoor zij
onvoldoende kunnen participeren in de
samenleving, in het persoonlijk domein en op de
arbeidsmarkt. Zij functioneren voor één of meer
vaardigheden onder taal- en rekenniveau 2F en
zij hebben uiteenlopende problemen en
achterstanden op het gebied van
bovengenoemde taal- en rekenvaardigheden’
(Adrichem et al., 2012).

‘Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich
kenmerkt door een hardnekkig probleem in het
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen
op woordniveau dat niet het gevolg is van
omgevingsfactoren en/of een lichamelijk,
neurologisch of algemene verstandelijke
beperking’ (SDN, 2016).

Oorzaak ligt meestal in het onderwijs.

Dyslexie is genetisch bepaald met een tekort in de
informatieverwerking en fonologisch bewustzijn.
Dyslexie heeft een grote erfelijke factor.

Signalen en problemen op het gebied van lezen, Problemen op het gebied van lezen, spellen en
spreken, luisteren en schrijven.
schrijven.

Criteria:
Persoon functioneert onder 2F niveau van
referentiekader taal en rekenen (Adrichem et al.,
2012 in Algemene Rekenkamer, 2016).
Het minimale AVI-niveau (AVI E6/M7) als
richtlijn voor functionele geletterdheid, wordt
niet behaald (Expertisecentrum Dyslexie, 2018).

Criteria:
- Achterstandscriterium;
- Hardnekkigheidscriterium;
- Exclusiecriterium.
(SDN, 2016).

Gevolgen:
- Schaamte/Onbegrip;
- Afhankelijk van anderen;
- Minder baankansen.
(o.a van der Burg, 2014; Cubiss, 2015).

Gevolgen:
- Verminderde carrièrekansen;
- Moeilijkheden tijdens werk en/of studie;
- Psychische en emotionele gevolgen
(Loonstra & Braams, 2010; Ruijssenaars et al.,
2008).

- Geen bevoegdheid nodig voor
diagnostiek;
- Beperkt aantal screeningsinstrumenten,
minder betrouwbaar;
- Geen sprake van een diagnostisch proces
(de Greef, 2012).

- Diagnostiek door gekwalificeerde
professionals;
- Meetinstrumenten beschikbaar voor
verschillende taalvaardigheden;
- Gemiddelde duur 3/4 uur (SDN, 2016).

Tabel 4. Samenvattende tabel laaggeletterdheid en dyslexie
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2.8 Probleemstelling
Hoofdvraag:
Zijn er in de levensloop van (jong)volwassenen met dyslexie en laaggeletterdheid verschillen en of
overeenkomsten te ontdekken op het vlak van feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en
gedrag?
P: Personen met dyslexie of laaggeletterdheid.
I: Feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en het gedrag in de levensloop van (jong)
volwassene met dyslexie.
C: Feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en het gedrag in de levensloop van (jong)
volwassene met laaggeletterdheid
O: Overeenkomsten/verschillen in feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en gedrag.
Subvragen:
1. Hoe is de schoolloopbaan verlopen bij de deelnemers met dyslexie en bij de deelnemers met
laaggeletterdheid?
2. Welke problemen worden ervaren op kleuterleeftijd, basisschoolleeftijd, middelbare
schoolleeftijd en volwassen leeftijd?
3. Op welk moment werd de dyslexie/laaggeletterdheid vastgesteld?
4. Heeft de omgeving invloed op de levensloop van personen met dyslexie of
laaggeletterdheid?
5. Welke invloed heeft de dyslexie/laaggeletterdheid op de levensloop?

Onderbouwing subvragen:
Vraag 1: Binnen de schoolloopbaan kan op verschillende momenten de dyslexie aan het licht
komen. Kinderen waarbij de diagnose lang uitblijft, kunnen soms als lui worden bestempeld.
Hierdoor kunnen kinderen gedemotiveerd raken en faalangst ontwikkelen (Loonstra & Braams,
2010). Na het stellen van de diagnose zal begeleiding en behandeling worden opgestart. Daarnaast
zullen er compenserende en dispenserende maatregelen worden ingezet (Van der Leij, 2016)
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Volgens CINOP (2008) hebben veel personen met laaggeletterdheid de volledige leerplichtperiode
doorlopen, maar kunnen desondanks niet voldoende lezen en schrijven. Personen met
laaggeletterdheid volgen vaak het speciaal- of praktijkonderwijs. Daarnaast verlaten personen met
laaggeletterdheid vaak het onderwijs zonder startkwalificatie (CINOP, 2008). De diagnose
laaggeletterdheid wordt vaak niet gesteld waardoor er geen extra begeleiding plaatsvindt. Hierdoor
zal het vereiste niveau voor een hogere beroepsopleiding niet bereikt worden.
Doordat de onderwijspraktijk gebaseerd is op standaardisatie, is er voor de lesgever weinig ruimte
om aandacht te besteden aan individuele verschillen. De gevolgen hiervan zijn dat langzame
leerlingen afhaken. Bovendien vinden kinderen bij wie de schooltaal en -cultuur sterk afwijkt van
de thuistaal en -cultuur geen aansluiting. Vaak raken deze leerlingen een neerwaartse spiraal waar
ze moeilijk uitkomen (CINOP, 2008).
Vraag 2: De eerste signalen kunnen bij personen met dyslexie in hun kleuterjaren al optreden, zoals
moeite met onthouden van namen en rijmpjes en het fout uitspreken van woorden (Loonstra en
Braams, 2010).
Vanaf groep 3/4 worstelen kinderen met decoderen van geschreven klanken, woordherkenning,
spelling en technisch lezen. Sommige kinderen ervaren in deze periode ook moeilijkheden met
begrijpend lezen. Ze zijn afhankelijk van radend en context lezen. Vanaf de bovenbouw van het
basisonderwijs (groep 5) vinden leerlingen tekstschrijven moeilijk; een duidelijke structuur
aanbrengen levert problemen op. Daarnaast kan het leren van zaakvakken problemen opleveren,
zoals het leren van topografie (Loonstra en Braams, 2010).
Tijdens het voortgezet onderwijs wordt het vakkenpakket complexer, leerlingen krijgen moeite met
de vreemde talen zoals Engels, maar ook met Nederlands. Het stampen van woordjes en
grammatica is een moeilijke klus. Ook nu kost het technisch lezen veel moeite en tijd waardoor de
leerling niet aan de inhoud toekomt. Daarnaast zal het plannen en structureren van huiswerk
problemen opleveren (Loonstra & Braams, 2010).
Op volwassen leeftijd heeft een persoon met dyslexie nog steeds een traag leestempo en een trage
verwerkingssnelheid, hierdoor moeten ze een tekst herhaaldelijk lezen voordat ze aan de inhoud
toekomen. Ook het schrijven van rapportages/mails levert doorgaans problemen op (Loonstra &
Braams, 2010). Naast deze problemen zullen personen met dyslexie ook problemen ervaren op
sociaal-emotioneel gebied, denk hierbij aan faalangst, machteloosheid, depressiviteit en het gevoel
van een uitzonderingspositie (Loonstra & Braams, 2010).
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Over de problemen gedurende de schoolloopbaan van personen met laaggeletterdheid is weinig
bekend. Er zijn meer algemene problemen bekend zoals eerder beschreven (CINOP, 2008). De
schrijvers van deze thesis denken dat de problemen die personen met laaggeletterdheid ervaren
grotendeels overlappen met de problemen van personen met dyslexie.
Wel is er in de documentaire ‘zeg eens B’ (Nederlands publieke omroepbestel, 2014) te zien dat
personen met laaggeletterdheid hun hele leven veel problemen ervaren met lezen en schrijven.
Zowel op school als later op de werkvloer zullen personen met laaggeletterdheid niet goed kunnen
functioneren. In deze documentaire komt naar voren dat personen met laaggeletterdheid dagelijks
worden geconfronteerd met het niet kunnen lezen en schrijven, hoe ze deze situaties uit de weg
gaan en de sociaal-emotionele problemen die laaggeletterdheid kan veroorzaken. Deze sociaalemotionele problemen komen overeen met de sociaal-emotionele problemen die Loonstra &
Braams (2010) beschrijven voor personen met dyslexie.
Vraag 3: Van der Leij (2016) geeft aan dat dyslexie in groep 4 kan worden gediagnosticeerd, echter
gebeurt het ook regelmatig dat de diagnose dyslexie lang niet gesteld wordt. De diagnose kan zo
ook pas op de middelbare school of op de vervolgopleiding worden gesteld. Het lang uitblijven van
de diagnose kan worden verklaard door goede compensatiestrategieën van de leerling/student,
hierdoor blijven de lees-en spellingsproblemen lang verborgen (Loonstra & Braams, 2010).
Het is zelfs mogelijk dat dyslexie op volwassen leeftijd pas gediagnosticeerd wordt. Veelal gebeurt
dit wanneer iemand (opnieuw) een studie gaat volgen of voor zijn werk in aanraking komt met lees/schrijfwerk (Loonstra & Braams, 2010).
Laaggeletterdheid wordt vaak niet vastgesteld. Personen met laaggeletterdheid verzinnen vaak
smoesjes om niet te hoeven lezen of schrijven zoals blijkt uit de signalen lijst van CINOP (2008).
Ondanks deze smoesjes kan de nabije omgeving merken dat er iets anders aan de hand is. Dit
kunnen bijvoorbeeld vrienden, collega’s of dokters zijn. Ook kan laaggeletterdheid aan het licht
komen wanneer de persoon in aanraking komt met hulpverleningsdiensten, UWV-werkbedrijven en
sociale diensten (Stichting Lezen & Schrijven, 2016). Zoals eerder vermeld, is er niet echt sprake
van een diagnostisch proces bij laaggeletterdheid.
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Vraag 4: De directe omgeving heeft geen invloed op het bestrijden van de stoornis omdat dyslexie
een neurologische stoornis is en meestal genetisch bepaald (o.a. Bonte et al., 2007; Bonte &
Blomert, 2004; Laycock et al., 2008). Echter kan de omgeving wel invloed hebben op het
behandelen van dyslexie. Ouders zijn medebepalend voor de vooruitgang van het kind. De
omgeving kan een positieve invloed hebben op de vooruitgang wanneer zij ook thuis oefenen en
veel lezen met het kind (Steunpunt Dyslexie, 2014).
Bij personen met laaggeletterdheid kan de omgeving wel invloed hebben op het bestrijden. Er is een
directe relatie tussen de geletterdheid van de ouders en de leesontwikkeling van de kinderen
(Menheere & Hooge, 2010). Geletterde ouders zijn in staat om een positieve invloed uit te oefenen
op hun kinderen. Laaggeletterde ouders kunnen deze positieve invloed niet overdragen, omdat ze
zelf niet voldoende geletterd zijn. Hierdoor worden kinderen van laaggeletterde ouders niet
gestimuleerd om te lezen. Ook leraren en de directe omgeving hebben invloed op laaggeletterdheid,
zij kunnen het signaleren en aanpakken (CINOP, 2008).
Vraag 5: Volgens Loonstra & Braams (2010) kan het tijdstip van diagnosestelling een grote rol
hebben op de sociaal-emotionele gesteldheid en problemen van personen met dyslexie. Vroegtijdige
onderkenning kan ervoor zorgen dat een kind al vroeg begrip ondervindt en niet het gevoel heeft er
alleen voor te staan. Van de andere kant worden de kinderen dan al vroeg geconfronteerd met een
uitzonderingspositie.
Leerlingen waarbij de diagnose pas op het voortgezet onderwijs wordt gesteld, hebben vaak
moeten worstelen en wanhopig hun best gedaan om zich aan te passen aan de aanpak van de school
en te voldoen aan de eisen. Bij studenten op het hoger onderwijs waarbij dyslexie nog niet is
vastgesteld is het risico groot dat ze vastlopen door de hoeveelheid lees- en schrijfopdrachten
(Loonstra & Braams, 2010).
In de literatuur wordt er vrijwel niets beschreven rondom de diagnosestelling bij laaggeletterdheid
en zo ook niet over het tijdstip hiervan. Zij denken dat er een relatie is tussen de sociaal-emotionele
gesteldheid en het vroegtijdig verlaten van school (CINOP, 2008).
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3. Methode
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de onderzoeksvragen beantwoord zullen worden. Er wordt
beschreven welke onderzoeksmethode wordt gebruikt, hoe de deelnemers geworven worden, hoe
het onderzoek verloopt en hoe de data worden geanalyseerd.

3.1 Onderzoekstype
Deze thesis is een kwalitatief explorerend onderzoek (Boeije, 2014). Boeije beschrijft dit als een
kennisprobleem oplossen wanneer er nog veel kennis ontbreekt en er nog geen goede en volledige
theorie bestaat. Een groot voordeel van kwalitatief onderzoek is dat er met een open blik naar de
testpersonen kan worden gekeken (Boeije & Rokesina, 2005). Een ander voordeel is dat de
interviewer met elke individu diep op het onderwerp in kan gaan. Daarnaast kan een kwalitatief
explorerend onderzoek inzicht geven in nieuwe thema’s (rijksoverheid, zj). De voorgaande
argumenten hebben ertoe geleid dat er gekozen is voor een kwalitatieve studie.
3.1.1 Onderzoeksontwerp
Als onderzoeksontwerp is er gekozen voor een multiple casestudy (Yin, 2013) waarbij gebruik
wordt gemaakt van ongestructureerde interviews, dit wordt ook wel een kwalitatief of diepteinterview genoemd (Plochg & van Zwieten, 2007; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Er wordt een
topiclijst met subtopics opgesteld die gehanteerd wordt tijdens het interview (bijlage 3). De
onderzoeksvraag is richtinggevend voor het samenstellen van deze topiclijst (Reulink & Lindeman,
2005). De topics zijn de leidraad voor een gesprek over de levensloop van de deelnemer, waardoor
de persoonsgeschiedenis in kaart gebracht kan worden.
3.1.2 Werving en selectie
Een aantal deskundigen wordt via e-mail benaderd. Hierbij worden Adelante, Amalexis, ROC
Leeuwenborgh Sittard, Arcus Heerlen en ‘Taal voor het Leven Limburg’ (onderdeel van Stichting
Lezen & Schrijven) aangeschreven. Ook zullen de decanen van Zuyd Hogeschool, die wellicht in
contact staan met studenten met dyslexie, benaderd worden via mail. De deskundigen en decanen
krijgen hierin informatie over de thesis en de doelstelling (zie bijlage 4 en 5). In de mail wordt
gevraagd of er binnen deze instanties geschikte deelnemers zijn. Daarnaast zullen ze ook de
topiclijst ontvangen.
De mogelijke deelnemers worden eerst door de deskundige mondeling benaderd. De onderzoekers
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zullen een audio-opname maken voor de deelnemers waarop de informatie rondom het onderzoek
voorgelezen wordt. Wanneer gewenst, komen de onderzoekers ook zelf mondeling het onderzoek
toelichten. Wanneer de mogelijke deelnemers mee willen doen aan het onderzoek zal er, wanneer
hier behoefte aan is, een kennismakingsgesprek worden gepland waar de deskundige bij is. Op het
moment dat de deelname bevestigd is, zal er een toestemmingsformulier (zie bijlage 6) worden
ondertekend en zal er een afspraak worden gemaakt om het interview af te nemen.

Inclusie- en exclusiecriteria:
De deelnemers moeten aan de volgende criteria voldoen:
Personen met dyslexie

Personen met laaggeletterdheid

Inclusiecriteria:

Inclusiecriteria:

- Er is sprake van gediagnosticeerde

- Er is sprake van laaggeletterdheid;

dyslexie;
- De persoon is 21 jaar of ouder;

- De persoon is 21 jaar of ouder;
- De persoon is autochtoon.

- De persoon is autochtoon.
Tabel 5. Inclusiecriteria onderzoek

3.1.3 Onderzoekspopulatie
Binnen dit onderzoek wordt er getracht vier deelnemers te werven. De populatie waarbij de
ongestructureerde interviews (ook wel diepte-interviews) worden afgenomen zal bestaan uit twee
gediagnosticeerde personen met dyslexie en twee personen met laaggeletterdheid boven de 21 jaar.
3.1.4. Procedure interviews
Voor de interviews werd er een topiclijst met onderwerpen opgesteld die beoordeeld en
goedgekeurd werd door de thesisbegeleidster K. Horions (bijlage 3). De topics uit de topiclijst
dienen tenminste aan bod te komen. De manier waarop de interviewer daarnaar vraagt en de
volgorde van de topics staat helemaal vrij. Daarnaast hebben de deelnemers ten allen tijden ruimte
voor eigen inbreng.
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Tijdens de interviews wordt er samen met de deelnemer een tijdlijn (Kolar et al., 2015; Luo et al.,
2009) van zijn leven gemaakt, waarbij elk topic aan bod komt. Om daadwerkelijk een tijdlijn te
creëren, wordt de tijdlijn uitgelegd op de grond met een touw waarbij er aan het begin van het touw
een picto van een baby neergelegd wordt en aan het einde van het touw, een picto van een
volwassen persoon. Voor elk topic is er een bijbehorende picto. Deze picto’s zijn afkomstig uit het
pictosysteem Sclera en de zoekmachine Google. De picto’s worden op de tijdlijn gelegd wanneer de
interviewer een start maakt met het desbetreffende topic. Op onderstaande afbeelding wordt een
voorbeeld gegeven van de visuele weergave van de tijdlijn tijdens het onderzoek.

Afbeelding 1. Visuele weergave van de tijdlijn.

Voor dit onderzoek is ervoor gekozen dat gedurende het interview één onderzoeker de interviewer
is en één onderzoeker de notulist. Tijdens het interview zal de notulist gekleurde (groene/rode)
kaartjes schrijven en bij de desbetreffende picto’s leggen. Op de groene kaartjes staan de positieve
herinneringen/ gebeurtenissen die de deelnemer vertelt en op de rode kaartjes de negatieve
herinneringen/ gebeurtenissen. Het interview zal in overleg met de deelnemers worden opgenomen
met een audio-opnameapparaat.
De interviews zullen in overleg verdeeld worden in twee sessies. In de eerste sessie komen vier
topics aan bod (bijvoorbeeld schoolloopbaan, de life-events, werk en thuisomgeving). In de tweede
sessie zullen de overige vier topics aan bod komen (bijvoorbeeld sociale contacten, de dyslexie of
laaggeletterdheid, taboe en comorbiditeiten). Sociaal- emotionele problemen en ontwijkingsvluchtgedrag zijn overkoepelende onderwerpen die tijdens meerdere thema’s aan bod komen. Beide
sessies zullen ongeveer 60 minuten duren. Elk topic kan zo 15 minuten worden besproken.
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Figuur 2. Schematische weergave onderzoek.

3.1.5. Data-analyse
Nadat de interviews zijn afgenomen, wordt aan de hand van de audio-opname het interview
getranscribeerd. Om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen krijgt elke deelnemer een
nummer, gekoppeld aan de voorletter van de deelnemer. Na het transcriberen start het
analyseproces.
Alle deelnemers worden in de eerste plaats individueel uitgewerkt. De inhoud van de transcripties
wordt voor elke deelnemer samengevat in de vorm van een mindmap met het programma
Mindmasters 6.2. Daarnaast worden de tijdlijnen die tijdens de interviews tot stand zijn gekomen,
gedigitaliseerd en verwerkt met het programma Mimind. De mindmap wordt samen met een digitale
versie van de tijdlijn naar de deelnemer gestuurd ter controle. Indien er nog sprake is van
begeleiding ontvangen ook de begeleiders de samenvatting, mits de deelnemer hier toestemming
voor heeft gegeven. De deelnemers mogen zo nodig feedback geven. Aan de hand hiervan worden
de mindmaps en tijdlijnen aangepast door de onderzoekers.
Vervolgens wordt per deelnemer het interview samengevat in de vorm van een casusbeschrijving.
De kopjes in de casusbeschrijving komen overeen met de topics uit topiclijst. De samenvatting
bevat per topic de data die relevant zijn voor de onderzoeksvragen.
De verdere analyse bestaat uit het selecteren van fragmenten uit de transcripties die relevant zijn
voor de onderzoeksvragen, gevolgd door open coderen en axiaal coderen (Wester, 2003 en
Mortelmans, 2017). De eerste stap in het codeerproces -het zogenaamde open coderen- heeft als
doel de voornaamste concepten/begrippen uit de data te halen. Hierbij wordt de data aandachtig
gelezen en wordt aan elk fragment (relevant voor de onderzoeksvraag) één of meerdere
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omschrijvingen/codes toegekend. Deze code is vaak de kern van het fragment. Nadat alle data open
zijn gecodeerd, worden er grotere concepten/thema’s in de data gezocht. Dit gebeurt tijdens de
axiale codering, die tot doel heeft de kenmerken en subkenmerken van concepten te identificeren. In
deze fase worden alle synoniemen aan elkaar gekoppeld of hernoemd. De codes worden
geïntegreerd tot een geheel, hiervoor worden de codes geordend tot hoofdthema’s met subthema’s.
Minder relevante codes worden ondergebracht onder de thema’s of geschrapt. Rondom deze
thema’s wordt, wanneer dit mogelijk is, de theorie gebouwd (Wester, 2003). In dit onderzoek zal
tijdens het coderen gebruik worden gemaakt van het programma Excel.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden de thema’s overkoepelend ondergebracht onder
de begrippen:
● Feiten: gebeurtenissen of omstandigheden waarvan de werkelijkheid vaststaat
(Van Dale, z.j.);
● Emoties: Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel (Ensie, z.j.);
● Gedrag: manier waarop iemand zich gedraagt, gedrag bestaat uit waarneembare
handelingen (de infoteur z.j.).
Bijlage 7 bevat een figuur waarin wordt weergegeven welke thema’s behoren tot de begrippen
feitelijke gebeurtenissen, emoties en gedrag. Op deze manier kan gekeken worden in welk van deze
drie aspecten de meeste overeenkomsten/verschillen zitten. Om de overeenkomsten en verschillen
in de levensloop weer te geven, worden de meest voorkomende thema’s, die zijn ontstaan tijdens
het coderen, weergegeven in een figuur. Aan deze thema’s worden relevante data gekoppeld
volgens een kleurensysteem. Oranje geeft de data van de personen met dyslexie weer. Groen geeft
de data van de personen met laaggeletterdheid weer. Blauw geeft de data weer die toegekend
kunnen worden aan beide groepen.
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4. Resultaten
4.1 Populatie deelnemers
Bij de Belgische deelnemers wordt hun onderwijsachtergrond omgezet naar de Nederlandse
schoolindeling (dit betreft deelnemers 1 en 2).
Deelnemer

Leeftijd

Man/
Vrouw

Dyslexie of
laaggeletterd

Leeftijd
Niveau
onderzoek Middelbaar onderwijs

Werk of Studie
heden

Voornaamste
problemen
heden

1

32

Vrouw

Dyslexie

12

Studie: Jeugd en
gehandicaptenzorg (± MBO 4)

-Schrijven*
-Spelling**

2

42

Man

Laaggeletterd 40

Speciaal middel- Tweedekansbaar onderwijs
onderwijs
Metaalsector

-Schrijven
-Lezen
-Spelling

3

22

Vrouw

Dyslexie

VWO:
Gymnasium

Hogere
Hotelschool

-Snel lezen
-Spelling

4

60

Vrouw

Laaggeletterd 58

Huishoudschool

Taalcursus
Nederlands
Cursus in
bibliotheek

- Spelling
- Schrijven
- Rekenen

10

Vmbo-t
(theoretische
leerweg)

Tabel 6. Populatie deelnemers
* Schrijven: hiermee wordt het schrijfmotorische aspect van schrijven bedoeld, het vormen of produceren van de
letters. Een moeilijk leesbaar handschrift wordt hierbij ook meegenomen.
** Spelling: hiermee wordt de manier waarop je een woord moet schrijven bedoeld met de spellingsregels die we
moeten volgen bij het in letters omzetten van woorden.

4.2 Gegevens per interview
4.2.1 Deelnemer 1 (D.)
4.2.1.1 School
D. is gestart met school op 2,5 jarige leeftijd. In groep 3 t/m eind groep 4 is het lezen vlot verlopen.
In groep 5 begonnen de problemen. In groep 5 en 6 werd hier dan ook rekening mee gehouden. Zo
kreeg ze bijvoorbeeld andere dictees dan haar klasgenootjes. Vanaf groep 7 vonden de leerkrachten
dat ze maar moest meekomen met de rest, waardoor de aanpassingen afgeschaft werden. Op de

29

middelbare school is D. ingestroomd in de beroepsopleiding (vmbo: basis/kader). In het eerste jaar
kon ze al doorstromen naar vmbo-t (theoretische leerweg). Hier gaf de Nederlands docent al snel
aan dat ze zich moest laten testen op dyslexie. Uit onderzoeken bleek dat D. dyslexie had, hier werd
op school echter niks mee gedaan. Door klasgenoten werd D. gepest omdat ze niet (goed) kon
spellen en schrijven. Vanaf haar 15e is D. in deeltijd naar school gegaan en werkte daarnaast in de
bakkerij van haar ouders. Ze heeft de middelbare school wel afgerond. Hierna is ze gaan werken tot
haar 29ste. Momenteel volgt D. in het volwassenenonderwijs de opleiding jeugd- en
gehandicaptenzorg. Nu krijgt D. wel hulpmiddelen zoals extra tijd, laptopgebruik en mag ze haar
antwoorden bij tentamens mondeling toelichten.

4.2.1.2 Werk
Toen D. op vijftienjarige leeftijd in deeltijd is gaan studeren, is ze gestart met werken in de bakkerij
van haar ouders. Op haar 19e zijn haar ouders verhuisd naar het buitenland en is de bakkerij
verkocht. D. is op dat moment het leger ingegaan, maar door het gebrek aan verdere diploma’s kon
ze hier niet hogerop komen, hierdoor is ze gestopt. Vervolgens heeft ze op verschillende plekken in
de horeca gewerkt. Uiteindelijk is D. gaan werken bij DSL als vervanger voor drie maanden, na die
drie maanden heeft D. bij DSL gesolliciteerd op een andere functie en is ze ploegbaas geworden. D.
is twee jaar ploegbaas geweest. Toen heeft ze gesolliciteerd voor een nog hogere functie. Hier
slaagde D. echter niet voor vanwege een onvoldoende beheersing van de Engelse taal (schriftelijk).
D. is toen weggegaan bij DSL. D. geeft aan bij deze functies weinig te hebben hoeven schrijven.
Als ploegbaas moest ze wel de roosters maken en administratieve taken uitvoeren, hierbij werd
echter veel gewerkt met codes. Ze heeft hier weinig problemen bij ervaren. Het opstellen van
formulieren in het Engels lukte echter niet

4.2.1.3 Thuisomgeving
D. is opgegroeid in een tweeoudergezin met een broer en een aantal pleegzussen. Zij hebben de
diagnose dyslexie altijd geaccepteerd en D. gesteund. Wel bleef moeder in haar ogen realistisch
door aan te geven dat verschillende dingen voor D. te hoog gegrepen waren, zoals het beroep
kinderpsycholoog. Moeder gaf altijd aan dat de lees- en schrijfvaardigheid goed moet zijn om deze
studie, en vervolgens het beroep, te kunnen uitvoeren. Moeder en broer hielpen D. vaker met het
schrijven en schoolse taken. Vader ging mee naar de logopedie maar werd hierbij niet betrokken in
de therapie. Thuis waren geen/weinig kinderboeken beschikbaar. Daardoor heeft D. vanaf haar 8e
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volwassenen boeken gelezen. Dit vond D. zelf niet erg, ze denkt dat ze deze boeken op zich ook wel
begreep. In de familie kwam dyslexie niet eerder voor, wel was haar broer kleurenblind.
De ouders van D. zijn, toen D. negentien jaar was, naar het buitenland verhuisd, D. is in België
gebleven. Op 28-jarige leeftijd heeft D. een zoon gekregen waarmee ze momenteel samenwoont.

4.2.1.4 Life-events
Op de basisschool is D. nooit getest op dyslexie. Leerkrachten noemden haar hier lui en zeiden: ‘Je
kan het wel, maar wil gewoon niet’. In de eerste klas op de middelbare school is D.
gediagnosticeerd met dyslexie, maar ook hier hielden leerkrachten daar geen rekening mee. D. werd
door leeftijdsgenootjes gepest omdat ze ‘niet’ kon schrijven/spellen. Er werd tegen haar gezegd: ‘Je
mag pas ons vriendinnetje zijn als je dit kan schrijven’, ze moest hierbij een dictee maken. De
ouders van D. hebben haar gesteund echter doordat moeder altijd heeft gezegd dat D. geen
kinderpsycholoog kon worden, heeft D. deze droom opgegeven. Dit demotiveerde D. en was onder
andere een reden voor haar om in deeltijd te gaan studeren. Na ongeveer tien jaar is D. weer
opnieuw gaan studeren op het volwassenenonderwijs, ze volgt de studie, opvoeder: jeugd- en
gehandicaptenzorg niveau 2. Tijdens deze studie krijgt D. wel extra hulp en heeft hierdoor
succeservaringen.

4.2.1.5 Diagnosestelling
Op dertienjarige leeftijd is D. getest op dyslexie nadat haar leerkracht Nederlands dit advies had
gegeven. Uit deze onderzoeken, afgenomen door het PMS (Psychisch, Medisch, Sociale centra nu
het CLB, centra voor leerlingenbegeleiding), bleek dat D. dyslexie had. Ze heeft vooral problemen
met spellen en schrijven. De schrijfproblemen komen mede door haar dysorthografie. Ze heeft een
onleesbaar handschrift. D. heeft weinig moeite met lezen maar moet wel haar vinger bij de regel
houden, anders weet ze niet meer waar ze is. Ze vindt het vaak moeilijk om de intentie van de tekst
te bepalen.

4.2.1.6 Behandeling en begeleiding
Na de diagnose heeft D. twee a drie keer per week een logopedist bezocht. Hier werd er samen met
D. een boekje met kaartjes samengesteld met de spellingsregels. Hiermee is ze gestopt toen ze een
vervangster kreeg die naar eigen zeggen te makkelijke oefeningen deed.
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Gedurende haar middelbare school heeft D. geen extra begeleiding gekregen. Nu, op het
volwassenenonderwijs, heeft D. geen begeleider, maar is er met school wel een contract opgesteld
met haar hulpmiddelen. Binnen haar huidige stage wordt ze geholpen met haar spelling door
collega’s.

4.2.1.7 Sociale contacten
Op de basisschool heeft D. geen moeite gehad met het maken en onderhouden van vriendschappen,
ze heeft gedurende de hele basisschoolperiode dezelfde klas gehad, hier zijn ook nooit vervelende
opmerkingen gemaakt. Op de middelbare school is D. gepest, hierdoor had D. naar eigen zeggen
niet zozeer minder vrienden, maar andere vrienden.
Het contact met leerkrachten was op de basisschool en middelbare school vaker niet zo goed,
leerkrachten toonde geen begrip voor haar lees-en spellingsproblemen en later ook niet voor haar
dyslexie. Nu, op het volwassenenonderwijs, zijn er soms ook nog leraren die opmerkingen geven
over haar spelling. Op het volwassenenonderwijs en op haar stageplaats wordt haar dyslexie wel
meer geaccepteerd, zowel door klasgenoten als door collega’s.

4.2.1.8 Sociaal-emotioneel
D. geeft aan dat ze zich schaamde voor haar dyslexie op de middelbare school, ze voelde zich
anders dan anderen en kreeg het stempel lui en dom. Hierdoor heeft ze tijdens haar schoolloopbaan
minder zelfvertrouwen gehad. D. heeft dyslexie op de basisschool als een taboe ervaren. Voor
haarzelf en haar directe omgeving is dyslexie geen taboe.
D. geeft aan dat ze het pesten als vervelend heeft ervaren, maar dat ze het niet extreem erg vond, ze
kwam naar eigen zeggen niet huilend thuis van school, ze zal zelf vast ook ooit wel eens hebben
gepest. D. heeft zoals eerder vermeld door haar dyslexie haar droombaan als kinderpsycholoog
opgegeven door invloed van haar moeder. D. geeft aan dat haar moeder hier geen kwaad in had,
maar realistisch probeerde te zijn. D. is tevreden met wat ze nu doet maar vindt het toch jammer dat
ze geen kinderpsycholoog is geworden. Ze zegt tijdens het interview dan ook het volgende:
‘Misschien kan ik het alsnog worden, nu er genoeg aanpassingen zijn’. Toch laat ze haar keuze nog
steeds bepalen door haar dyslexie.

Voor de uitgewerkte tijdlijn en mindmap van deelnemer 1 zie bijlage 9.
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4.2.2 Deelnemer 2 (P.)
4.2.2.1 School
P. is begonnen met school op 2,5 jarige leeftijd (soort peuterspeelzaal). Aan het einde van groep 2
kreeg P. het advies om een jaar te doubleren, maar heeft dit advies niet opgevolgd en is
doorgestroomd naar groep 3. Het leren lezen en schrijven ging hier al meteen moeilijk en traag. Het
vormen van de letters leverde hierbij een probleem op en resulteerde in een moeilijk leesbaar
handschrift. Het niveau was te hoog voor P. en de lesstof ging te snel aan hem voorbij. Het rekenen
verliep iets beter, maar ook zijn rekenniveau was te laag om de lesstof te kunnen bijbenen. School
gaf aan dat groep 3 doubleren niet zou leiden tot grote vooruitgang en adviseerde P. om naar het
speciaal basisonderwijs te gaan. Dit advies werd opgevolgd; P. startte groep 4 op het speciaal
basisonderwijs. Op het speciaal basisonderwijs werd weinig aandacht besteed aan spelling, lezen en
schrijven. P. geeft zelf aan dat hij hierdoor een nog grotere achterstand kreeg. Na het speciaal
basisonderwijs is P. de richting metaal gaan volgen op het speciaal middelbaar onderwijs. Deze
richting bestond voornamelijk uit praktijkvakken. Theorievakken waren er maar minimaal en
Nederlands stond vooral in het teken van teksten overschrijven en een net handschrift. Het speciaal
middelbaar onderwijs is P. goed afgegaan.
P. volgt vanaf zijn 40ste tot op heden op eigen initiatief het tweedekansonderwijs om hogerop te
komen, omdat het lezen en schrijven nog altijd problemen oplevert. P. gebruikt op het
tweedekansonderwijs enkele hulpmiddelen namelijk een laptop met spellingcontrole, Skippy voor
schrijfhulp en Sprint om teksten te laten voorlezen. P. geeft aan dat de vooruitgangen betreft lezen
en schrijven minimaal zijn en erg traag verlopen.

4.2.2.2 Werk
P. is na het speciaal middelbaar onderwijs direct gaan werken. Dit was op 18-jarige leeftijd. Vanaf
toen heeft hij allerhande banen gehad. Hij is begonnen in een bedrijf waar kerkstoelen gemaakt
werden, is werkzaam geweest in een metaalbedrijf, is onderhoudsmedewerker geweest (schilderen,
opruimen, tuinen onderhouden) en heeft allerlei klusjes uitgevoerd op de zorgboerderij. Voor deze
banen was er geen goede lees- en schrijfvaardigheid nodig, waardoor P. geen problemen ervoer met
het uitoefenen van zijn werk. Sinds de start aan het tweedekansonderwijs is P. gestopt met werken.
Een baan hebben in combinatie met studeren vergde te veel energie en tijd, waardoor hij besloten
heeft om tijdelijk te stoppen met werken.
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4.2.2.3 Thuisomgeving
Vader van P. is altijd betrokken geweest binnen zijn leerproces, maar was wel streng en toonde niet
altijd begrip voor de lees- en schrijfproblemen van P. Vader heeft een gemiddelde lees- en
schrijfvaardigheid. Moeder is in de kindertijd van P. erg ziek geweest en is gestorven toen P. 30 jaar
oud was. Haar lees- en schrijfvaardigheid was slecht. De broer en zus van P. hebben altijd regulier
onderwijs gevolgd en hun lees- en schrijfvaardigheid is goed. P. heeft dan ook vroeger bijlessen van
zijn broer en zus gehad voor lezen en schrijven. Thuis waren er enkele faciliteiten. Zo was P. lid
van de bibliotheek, maar las niet graag in verband met zijn leesproblemen. Vanuit thuis werd de
leesmotivatie ook niet gestimuleerd.

4.2.2.4 Life-events
P. is op latere leeftijd door een logopediste getest voor zijn lees- en spellingproblemen. Dit ervaart
hij als een life-event. P. dacht zelf dat er sprake was van dyslexie, maar heeft lang getwijfeld of hij
zich moest laten testen of niet. Uit het onderzoek bleek echter dat er sprake was van
laaggeletterdheid. Verder is de start van het tweedekansonderwijs een life-event voor hem. Ondanks
dat het veel tijd en energie vergt, is hij blij dat hij deze stap heeft genomen. Verder is de deelname
aan de oudervereniging Sprankel een life-event voor hem. Deze vereniging is opgericht voor
(ouders van) normaalbegaafde personen (IQ>79) die leerproblemen ervaren. Ze organiseren
verschillende soorten activiteiten en geven informatie over leerproblemen. P. geeft aan het prettig te
vinden dat hij hier mensen heeft leren kennen die soortgelijke problemen ervaren. Door dit
lotgenotencontact heeft hij niet het gevoel dat hij de enige is met zulk soort problemen.

4.2.2.5 Vaststelling van laaggeletterdheid
Tijdens de schoolcarrière van P. is er nooit onderzoek gedaan naar zijn lees- en spellingsproblemen.
Tijdens het tweedekansonderwijs had P. het vermoeden dat dyslexie de oorzaak was voor zijn leesen schrijfproblemen. Zijn Nederlands docent gaf aan dat hij zich moest laten testen als hij dit
vermoeden had. Zodoende is er bij P. op 40-jarige leeftijd een dyslexieonderzoek uitgevoerd. Uit de
onderzoeksresultaten bleek dat er geen sprake was van dyslexie. De logopedist dacht meer aan
laaggeletterdheid. Echter is er vervolgens ook geen vervolgonderzoek geweest rondom de lees- en
spellingproblemen. Tijdens het interview sprak P. over een doktersbezoek, maar kon dit niet goed
uitleggen of onderbouwen.
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4.2.2.6 Behandeling en begeleiding
Op het regulier basisonderwijs heeft P. nooit begeleiding of hulpmiddelen gehad. Op het speciaal
basisonderwijs heeft P. logopedie gehad. Echter waren de behandelingen niet gericht op zijn
leesproblemen, maar op articulatie en een net handschrift. Op het speciaal middelbaar onderwijs
heeft P. vervolgens geen begeleiding of hulpmiddelen meer gehad. Op dat moment was dat ook niet
meer noodzakelijk, aangezien het speciaal middelbaar onderwijs voornamelijk bestond uit
praktijkvakken.
Op 23-jarige leeftijd is P. opnieuw teruggegaan naar de logopedist. Zijn hulpvraag lag op het
opstellen van een curriculum vitae. Nadat hij dit samen met de logopedist heeft opgesteld, is de
therapie afgebroken.
Na het bovengenoemde dyslexieonderzoek is opnieuw logopedie gestart. P. wilde namelijk, in het
kader van zijn opleiding, zijn Engelse vaardigheden verbeteren. Deze begeleiding vindt tot op
heden plaats en wordt gegeven door een logopediste die native speaker Engels is. Daarnaast krijgt
P. op dit moment wekelijkse hulp van een assistente die hem helpt met administratie, omdat hij dit
niet zelfstandig kan.

4.2.2.7 Sociale contacten
P. geeft aan dat hij op het reguliere basisonderwijs weinig vriendjes had en veel alleen was. Op het
speciaal basis- en middelbaar onderwijs was hier geen sprake meer van; alle kinderen hadden hier
namelijk leerproblemen. Hierdoor voelde hij zich op het speciaal onderwijs niet direct ‘anders’ dan
anderen, terwijl hij dit op het regulier onderwijs wel zo voelde. P. geeft aan dat het contact met
leerkrachten vrijwel altijd goed verliep en dat leerkrachten nooit vervelende opmerkingen hebben
gemaakt over zijn lees- en schrijfproblemen. Verder heeft P. altijd een kleine kennissenkring gehad,
maar geeft aan hier geen problemen mee te hebben. P. gebruikt geen sociale media om sociale
contacten te onderhouden vanwege zijn leesproblemen. Hij maakt wel gebruik van e-mail, maar
heeft liever telefonisch contact, omdat hij dan niet hoeft te lezen of spellen.

4.2.2.8 Sociaal-emotioneel
P. geeft aan dat hij zich in de kringen buiten het speciaal onderwijs altijd anders heeft gevoeld dan
anderen. Hij heeft altijd het idee gehad dat hij een stempel kreeg. Door zijn problemen heeft hij
minder zelfvertrouwen gekregen. Ook heeft hij schaamtegevoel en frustraties ondervonden,
gecreëerd door zijn problemen. Zo vertelde hij tijdens zijn schoolcarrière bijvoorbeeld liever niet
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dat hij op het speciaal onderwijs zat. Ook op het werk was er maar een kleine selectie van collega’s
waaraan hij zijn probleem vertelde. Het schaamtegevoel en de frustraties hebben er dan ook toe
geleid dat hij niet graag hulp zoekt bij anderen. Bovendien had hij altijd het gevoel dat mensen die
goed konden studeren beter/meer waren dan hem. Desondanks heeft hij wel altijd motivatie gehad
om te blijven leren en om uiteindelijk toch hulp te zoeken bij professionals.

Voor de uitgewerkte tijdlijn en mindmap van deelnemer 2 zie bijlage 10.
4.2.3 Deelnemer 3 (A.)
4.2.3.1 School
A. is gestart met school op 4-jarige leeftijd. Het leren lezen in groep 3 ging vanaf het begin traag.
Het AVI-niveau bleef altijd erg laag en ze scoorde laaggemiddeld op de EMT en DMT. Ook had ze
op de basisschool al veel moeite met spelling en had ze naar eigen zeggen heel veel fouten bij
dictees. Ondanks dat de problemen al vroeg in het leesproces opdoken, kreeg A. pas in groep 7 het
advies om een dyslexieonderzoek te laten doen. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er inderdaad
sprake was van dyslexie. In groep 8 kreeg A. havo/vwo als schooladvies. Op dat niveau is zij dan
ook gestart en uiteindelijk is ze doorgestroomd naar het vwo. Het kostte haar veel moeite om het
vocabulaire te leren bij de talen. Er was veel herhaling nodig voordat de woorden/zinnen beklijfden.
A. was erg goed in bètavakken en heeft daarom in het vierde leerjaar de richting Natuur &
gezondheid gekozen.
Laptop/woordenboek gebruik bij de centrale eindexamens en extra tijd bij proefwerken waren
hulpmiddelen en aanpassingen die A. in deze tijd gebruikte. A. wilde na het behalen van haar vwodiploma graag studeren aan de Hogere Hotelschool, maar had geen eindexamen gedaan in een extra
taal naast Engels en Nederlands. Om die reden is A. na haar eindexamens een cursus Frans gaan
volgen in Frankrijk. Hierdoor kon ze alsnog gaan studeren aan de Hogere Hotelschool. Op dit
moment zit ze in haar vierde leerjaar van deze studie en is ze bezig met afstuderen. De
belemmeringen die ze vooral ervaart tijdens de studie zijn: de intentie uit een tekst halen bij het
samenvatten van leerstof, het plaatsen van leestekens en trema’s in verslagen en rapporten, spelling
(met name weetwoorden), radend lezen, zinnen overslaan of juist dubbellezen en vooruitkijken in
de tekst tijdens het lezen. Echter benadrukt A. sterk dat de problemen haar niet zodanig belemmeren
dat het haar studie ondraaglijk maakt. Ook op het hbo gebruikt A. enkele hulpmiddelen en heeft ze
enkele aanpassingen. Zo krijgt ze extra tijd bij tentamens, gebruikt ze zoveel mogelijk
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spellingscontrole, laat ze haar verslagen altijd door een andere persoon nalezen en markeert ze
belangrijke of relevante woorden in tentamens.

4.2.3.2 Werk
A. heeft lange tijd als bijbaan in de horeca gewerkt. De meeste problemen waar A. tegenaan liep
waren bij het opnemen van bestellingen. Ze had hierbij namelijk moeite met de spelling van
bepaalde woorden, waardoor de keukenhulp haar bestelling soms niet begreep. Ook vond ze het
moeilijk om naar de klant te luisteren en tegelijkertijd de bestelling te noteren. A. heeft ook
regelmatig een oppaskindje. Hier merkt ze vooral dat het voorlezen trager gaat.

4.2.3.3 Thuisomgeving
Het gezin van A. bestaat uit vader (beroep: arts), moeder (beroep: verpleegkundige) en haar zusje.
Dyslexie komt voor in de familie. Bij vader is namelijk ook de diagnose dyslexie gesteld, maar dit
is bij hem pas op latere leeftijd aan het licht gekomen. Haar ouders zijn altijd erg betrokken
geweest. Ze hebben A. altijd hulp geboden wanneer hier behoefte aan was. Ook hebben ze hun
kinderen altijd gestimuleerd om veel te lezen.

4.2.3.4 Life-events
A. is door de verhuizing op tienjarige leeftijd van Nijmegen naar Roermond gewisseld van
basisschool. Op de school in Roermond kreeg ze vrijwel direct het advies om onderzoek naar
dyslexie te starten. De diagnose dyslexie ziet ze zelf als life-event. Ze vond het fijn om te weten dat
de belemmeringen die ze ervoer een verklaarbare reden hadden. Bovendien geeft A. aan dat het een
opluchting voor haar was dat ze vanaf de middelbare school extra tijd kreeg voor proefwerken.

4.2.3.5 Diagnosestelling
A. kreeg werd in groep 7 op de basisschool getest op dyslexie door een externe professional. Hieruit
kwam de diagnose dyslexie. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er zowel problemen met spelling
als lezen waren.

4.2.3.6 Behandeling en begeleiding
A. heeft op de basisschool altijd in groepjes gezeten voor de zwakkere lezers, ook toen er nog geen
diagnose was gesteld. Na de diagnosestelling heeft A. geen therapie gehad bij een logopedist of een
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dyslexietraject gevolgd bij een dyslexiebehandelaar. In de onderbouw op de middelbare school
kreeg A. één keer in de week remedial teaching. Hier werden de spelling- en grammaticaregels
getraind. Ook werd er gewerkt aan de leessnelheid door lezen op tempo.

4.2.3.7 Sociale contacten
Het contact met leraren verliep altijd goed volgens A. Ze heeft geen ervaringen met nare
opmerkingen. Het contact met de remedial teacher heeft ze altijd als prettig ervaren. Ook heeft A.
nooit problemen gehad met het maken en onderhouden van vriendschappen door de dyslexie. A.
maakt actief gebruik van social media (whatsapp/facebook), maar ze moet wel regelmatig Google
raadplegen voor de schrijfwijze van bepaalde woorden. Ook concentreren op een chat in een
rumoerige ruimte kan lastig zijn. A. geeft aan dat ze dit niet als extreme belemmering ervaart.

4.2.3.8 Sociaal-emotioneel
Over het algemeen kan A. haar dyslexie goed relativeren. Ze beschrijft haar dyslexie niet als
belastend, maar vindt het wel fijn om te weten waarom ze “anders” is dan anderen. Ze heeft wel het
gevoel dat ze meer tijd in opdrachten moet steken dan studiegenoten, maar accepteert dit. Ze heeft
niet minder zelfvertrouwen gekregen of haar studiekeuze laten beïnvloeden door haar dyslexie. Ze
geeft wel aan dat ze “bang” is voor vooroordelen wanneer ze haar dyslexie bespreekbaar maakt in
bepaalde situaties, zoals een sollicitatiegesprek. Ook geeft ze aan dat ze “student met beperking”
een vervelende benaming vindt en niet bij zichzelf vindt passen, want ze ervaart de dyslexie niet als
een beperking of last.

Voor de uitgewerkte tijdlijn en mindmap van deelnemer 3 zie bijlage 11
4.2.4 Deelnemer 4 (R.)
4.2.4.1 School
R. geeft aan niet zo’n goede schoolcarrière te hebben gehad. R. is begonnen op het regulier
basisonderwijs, maar kon in groep 3 niet meekomen met lezen, spelling, schrijven en rekenen.
Daarnaast geeft R. aan dat ze zich moeilijk kon concentreren in een drukke klas. R. schaamde zich
voor haar problemen en was hierdoor vaak ziek en ‘verstopte’ zich. In groep 4 is R. op advies van
school naar het speciaal basisonderwijs gegaan. De omstandigheden waren hier iets beter; de
klassen bevatten minder leerlingen, er was meer individuele aandacht en leerkrachten hadden meer
begrip voor de problemen van de leerlingen. Desondanks verbeterde lezen, schrijven, spelling en
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rekenen niet optimaal. Echter geeft R. aan dat er niet veel aandacht geschonken werd aan deze
vakken. Bovendien durfde R. geen hulp te vragen vanwege haar schaamte. Ook op het speciale
onderwijs was R. vaak ziek. Ze kreeg migraine en een te hoge bloeddruk van de stress die
veroorzaakt werd door de problemen.
Na het speciaal basisonderwijs ging R. naar de huishoudschool (lager beroepsonderwijs). Hier had
ze geen Nederlands of rekenen, maar werd ze opgeleid in huishoudelijke taken. Deze school heeft
R. succesvol afgerond. Vervolgens startte R. twee vervolgopleidingen, maar maakte deze beiden
niet af. Eerst volgde R. het beroepsonderwijs en later de modevakschool. Ook hier kreeg ze geen
Nederlands, op de modevakschool kwam wel het rekenen terug. Door het rekenen is R. uiteindelijk
ook gestopt, dit werd namelijk te moeilijk. Na het stoppen op de modevakschool is R. gaan werken
in een verzorgingstehuis als poetsvrouw.
Momenteel volgt R. een taalcursus op een mbo-school. Hierbij heeft ze één keer in de week les en
krijgt ze huiswerk. Ook volgt ze een cursus van Stichting Lezen & Schrijven in de bibliotheek. R.
geeft aan nu geen last meer te hebben van haar migraine.

4.2.4.2 Werk
Nadat R. vroegtijdig gestopt was op de modevakschool in verband met de rekenproblemen, besloot
ze in 1978 te gaan werken. Ze kreeg een baan bij een verzorgingstehuis waar ze werd aangenomen
als poetsvrouw. Later kreeg ze ook taken in de keuken en werd ze de assistente van de kok. Vanaf
dat moment kreeg ze taken waarbij schrijven en spellen belangrijk waren, zoals het opschrijven van
bestellingen. Vanaf toen werd R. weer geconfronteerd met haar problemen. Ze ging de schrijftaken
ontwijken door andere taken te doen waar geen schrijven aan bod kwam. De kok en andere
collega’s begonnen op te merken dat R. schrijftaken ontweek.
Ondanks dat R. aangaf moeite te hebben met schrijven en spellen, bleef de kok haar deze schrijftake
geven. Hij wilde hier niet over in discussie gaan; als ze de schrijftaken niet kon uitvoeren, dan
moest ze maar een andere baan zoeken. R. kreeg het gevoel dat ze als minderwaardig werd gezien
en dat er misbruik van haar werd gemaakt. Dit gaf ze aan bij haar werkgever. De werkgever kwam
niet met een oplossing. Integendeel, er ontstonden juist conflicten tussen R. en de werkgever.
Uiteindelijk heeft R. er dan ook voor gekozen om in 2007 ontslag te nemen bij het
verzorgingstehuis. Vervolgens heeft R. niet meer voor een werkgever gewerkt, omdat ze door
omstandigheden werd afgekeurd. Deze omstandigheden wilde R. wegens privacyredenen niet
toelichten tijdens het interview.
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4.2.4.3. Thuisomgeving
R. komt uit een groot gezin van zes kinderen, dat bestond uit twee jongens en vier meisjes. Haar
moeder en oudste broer zijn overleden. Moeder was een grote steun en toeverlaat voor R. Ze heeft
R. altijd gemotiveerd om te leren en te lezen, maar had zelf geen tijd om haar voor te lezen of om
thuis extra te oefenen met schrijven. Wel kon ze altijd bij haar moeder terecht als er iets was,
evenals bij haar zusje. Ook nu heeft ze nog veel contact met haar zusje.
R. is op dit moment gehuwd met haar tweede man. Ze geeft aan in haar eerste huwelijk ongelukkig
te zijn geweest en kwam in die tijd, naast haar werk, nauwelijks buiten. Haar eerste man is na een
lang ziekbed overleden. Hierna is R. in de problemen gekomen. Deze problemen wilde R. niet
nader toelichten tijdens het interview. In 2012 heeft R. haar huidige man ontmoet. Met hem is ze
heel gelukkig. Hij steunt R. in alles en heeft haar gemotiveerd om de taalcursus te gaan volgen. Bij
de huidige echtgenoot van R. is er ook sprake van laaggeletterdheid. Ondanks dat er bij beiden
sprake is van laaggeletterdheid, kunnen ze administratieve taken zonder begeleiding of hulp
uitvoeren.

4.2.4.4 Life-events
R. benoemt verschillende life-events. Zo geeft ze aan dat het overlijden van haar broer in 1993 en
moeder in 1997 veel impact op haar heeft gehad en dat dit gevolgen had voor haar gezondheid. Ook
het overlijden van haar eerste echtgenoot is een life-event voor R., maar hier wilde ze tijdens het
interview niet over uitwijden. In 2012 kreeg haar leven een positieve wending. Ze ontmoette haar
huidige echtgenoot, die vanaf het eerste moment een grote steun en toeverlaat is voor R. Hij heeft
ervoor gezorgd dat R. in 2015 gestart is met de taalcursus. De taalcursus heeft voor veel positieve
gevolgen gezorgd en wordt dan ook ervaren als een life-event. Tijdens het interview kwam naar
voren dat er nog meer life-events hebben plaatsgevonden. Echter wilde R. deze gebeurtenissen niet
delen.

4.2.4.5 Vaststelling van laaggeletterdheid.
Tijdens de schoolcarrière heeft er nooit onderzoek plaatsgevonden. Na aanmelding voor de
taalcursus heeft R. voor het eerst een test gehad, ze was toen 58 jaar. Bij deze testen werden de leesen spellingvaardigheden van R. getest. Hoe deze testen er precies uitzagen, kon ze niet duidelijk
uitleggen. Uit deze testen kwam wel duidelijk naar voren dat ze behoorde tot de categorie ‘personen
met laaggeletterdheid’.
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4.2.4.6 Behandeling en begeleiding
Zowel tijdens het regulier als het speciaal onderwijs heeft R. nooit begeleiding of behandeling
gehad voor de problemen. In het speciaal basisonderwijs waren er wel kleinere klassen, maar er
werd geen extra aandacht gegeven aan het lezen, spelling, schrijven en rekenen. Nadat ze afgekeurd
werd, heeft R. voor onbekende periode een maatschappelijk werker gehad. In 2015 is R. een
taalcursus gaan volgen op een mbo-school. Hier is unit-directeur M. haar aanspreekpunt waar ze
terecht kan met haar problemen. Ook volgt ze een cursus vanuit Stichting Lezen & Schrijven in de
bibliotheek waar lezen, spellen en schrijven wordt geoefend. Hier is A. (vrijwilliger Stichting Lezen
& Schrijven) haar aanspreekpunt. Ook is R. tot op heden nog in behandeling bij een psycholoog in
verband met sociaal-emotionele problemen door eerdere gebeurtenissen in haar leven.
4.2.4.7 Sociale contacten
Op de reguliere basisschool had R. weinig contact met andere kinderen, ze zonderde zich hier vaak
af. Op het speciaal onderwijs ging dit iets beter, ze had hier wel een aantal contacten. Ook op de
huishoudschool en op de vervolgopleiding had R. verschillende contacten.
Het contact met leerkrachten verliep op het regulier onderwijs niet zo goed. R. voelde zich hier
‘anders’ behandeld dan anderen. Op de andere scholen was er meer begrip voor de problemen van
R. Op het werk was het contact met de baas en collega’s in het begin goed. Vanaf het moment dat
ze schrijftaken kreeg, werd dit contact steeds slechter. R. moest namelijk taken uitvoeren waarbij de
laaggeletterdheid haar zodanig belemmerde, dat ze deze taken niet kon voltooien. R. probeerde deze
taken dan ook te ontwijken. Dit zorgde voor vervelende reacties. Haar collega’s noemden haar lui
en toen ze het probleem aankaartte bij haar baas, ontstonden er allemaal woordenwisselingen en
conflicten op het werk. Momenteel heeft R. een leuke kennissenkring. Sinds de ontmoeting met
haar huidige echtgenoot is R. meer in contact gekomen met andere mensen. Zo heeft ze een aantal
vakantievrienden en vrienden van de cursus. Het onderhouden van deze contacten gaat steeds beter.
R. kan nu namelijk gebruik maken van de telefoon, WhatsApp en het ov.
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4.2.4.8 Sociaal-emotioneel
Tijdens de schoolcarrière heeft R. veel sociaal-emotionele problemen gehad. Zo had ze veel
schaamtegevoelens, had ze minder zelfvertrouwen en voelde ze zich vaak “down”. Als gevolg
hiervan kreeg ze ook lichamelijke problemen; zo had ze veel last van stress en migraine. Toen ze
werkzaam was in het verzorgingstehuis, had ze vaak het gevoel dat ze een stempel kreeg en dat er
misbruik van haar werd gemaakt. In de periode voordat ze haar huidige echtgenoot leerde kennen,
heeft ze erg geïsoleerd geleefd. Ze kwam minder graag onder de mensen, stopte zichzelf weg en
durfde niet met openbaar vervoer reizen. Ook het overlijden van haar broer, moeder en eerste
echtgenoot hebben een zware emotionele last geleverd.
Op dit moment zit R. in de positiefste fase van haar leven. Door het ontmoeten van haar huidige
echtgenoot en het starten van de taalcursus is er veel veranderd in haar leven. Ten opzichte van
vroeger durft ze veel meer voor zichzelf op te komen en leeft ze niet meer geïsoleerd. Ondanks de
positiviteit die zich nu afspeelt in het leven van R., is ze wel nog in behandeling bij een psycholoog
waar ze regelmatig naartoe gaat.

Voor de uitgewerkte tijdlijn en mindmap van deelnemer 4 zie bijlage 12.

4.3 resultaten per onderzoeksvraag
In deze paragraaf zullen de resultaten per onderzoeksvraag worden weergegeven. Hierbij is de
volgende kleuren indeling van toepassing: oranje staat voor verkregen data van de personen met
dyslexie, groen voor de personen met laaggeletterdheid en blauw staat voor beide groepen.
4.3.1. Hoe is de schoolloopbaan verlopen bij de deelnemers met dyslexie en de deelnemers
met laaggeletterdheid?
In figuur 3 is voor beide doelgroepen de schoolloopbaan weergegeven. Alle deelnemers zijn gestart
op het regulier basisonderwijs. Echter vallen de deelnemers met laaggeletterdheid al snel uit en
krijgen eind groep 3 het advies om naar het speciaal basisonderwijs te gaan. De deelnemers met
dyslexie hebben het reguliere basisonderwijs kunnen volgen en voltooien. In figuur 4 zal duidelijk
worden dat ze hier wel de nodige problemen hebben ervaren. Vervolgens zijn beide deelnemers met
dyslexie doorgestroomd naar het regulier voortgezet onderwijs, hierbij waren de niveaus
verschillend. Momenteel volgen beide deelnemers met dyslexie een vervolgopleiding, ieder op zijn
eigen niveau. Voor de deelnemers met laaggeletterdheid verschilt het vervolg na het speciaal
basisonderwijs. Eén deelnemer is het speciaal voortgezet onderwijs ingestroomd, de andere
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deelnemer is naar de huishoudschool gegaan (dit valt onder het lager beroepsonderwijs). Alleen de
deelnemer die de huishoudschool heeft gedaan, is vervolgens gestart aan vervolgopleidingen.
Echter heeft de deelnemer deze opleidingen niet afgemaakt. Wel zijn beide deelnemers met
laaggeletterdheid op latere leeftijd nog een cursus gaan volgen om lezen, spellen/schrijven, rekenen computervaardigheden te verbeteren.

Figuur 3. Schoolloopbaan deelnemers met dyslexie en
deelnemers met laaggeletterdheid.

In figuur 4 is voor beide doelgroepen het verloop van de schoolloopbaan weergegeven, welke
problemen ze hebben ervaren en of er sprake is van aanpassingen. De problemen zijn bij alle
deelnemers begonnen op de basisschool. Zowel bij één deelnemer met dyslexie als bij de
deelnemers met laaggeletterdheid zijn de problemen in groep 3 begonnen. De deelnemers met
laaggeletterdheid zijn vervolgens in groep 4 gestart op het speciaal onderwijs. De deelnemers met
dyslexie hebben het reguliere onderwijs afgemaakt. Beide deelnemers met laaggeletterdheid geven
aan dat op het speciaal basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs/huishoudschool weinig leesen spellingonderwijs werd gegeven en hebben het vermoeden dat dit invloed heeft gehad op hun
lees- en spellingvaardigheden. De deelnemers met dyslexie geven aan dat ze op een bepaald
moment in hun schoolloopbaan hulpmiddelen/ aanpassingen gekregen hebben, zoals remedial
teaching en/of extra tijd bij proefwerken. Daarnaast maakt één deelnemer met dyslexie veel gebruik
van spellingcontrole. Hulpmiddelen en/of aanpassingen hebben de deelnemers met
laaggeletterdheid gedurende de schoolloopbaan nooit gehad. Voor één deelnemer met
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laaggeletterdheid kwamen deze hulpmiddelen pas veel later. Bij aanvang van het
tweedekansonderwijs is deze deelnemer namelijk gestart met het gebruiken van ICT-hulpmiddelen,
zoals Skippy en Sprint. Daarnaast maken beide deelnemers met laaggeletterdheid op dit moment
gebruik van spellingcontrole.

Figuur 4. Verloop schoolloopbaan

4.3.2 Welke problemen worden ervaren op kleuterleeftijd, basisschoolleeftijd, middelbare
schoolleeftijd en volwassen leeftijd?
In figuur 5 zijn de voornaamste problemen van de deelnemers weergegeven, verdeeld in
verschillende leeftijdscategorieën. Alle deelnemers hebben geen problemen ervaren tijdens de
kleuterleeftijd of kunnen zich dit in ieder geval niet herinneren. De problemen zijn bij iedereen
begonnen in het basisonderwijs. Bij één deelnemer met dyslexie begonnen deze problemen in groep
5. Bij de andere deelnemers begonnen deze moeilijkheden al in groep 3. Er zijn enkele
overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen betreft de problemen. Verschillende
problemen bleven vervolgens standhouden op middelbare schoolleeftijd en volwassen leeftijd.
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Echter ervoeren de deelnemers met dyslexie de problemen ernstiger dan de deelnemers met
laaggeletterdheid tijdens deze periode. De deelnemers met laaggeletterdheid geven aan tijdens het
middelbaar onderwijs weinig/geen problemen ervaren te hebben doordat lezen, spellen en schrijven
hier niet veel aandacht kreeg.
Alle deelnemers hebben al bijna hun hele leven last van gelijksoortige sociaal-emotionele
problemen. De ernst van de sociaal-emotionele problemen is op volwassen leeftijd wel in mindere
mate. De deelnemers geven aan dat dit komt doordat de problemen verminderd zijn ten opzichte
van vroeger. Bovendien accepteren de deelnemers nu hun moeilijkheden en dat men hen moet
accepteren zoals ze zijn.

Figuur 5. Voornaamste problemen bij deelnemers met dyslexie en deelnemers met laaggeletterdheid per leeftijdscategorie
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4.3.3 Op welk moment werd de dyslexie/ laaggeletterdheid vastgesteld?

Figuur 6. Moment van diagnosestelling/vaststelling probleem.

In figuur 6 zijn de momenten van diagnosestelling weergegeven. Hierbij is te zien dat de
deelnemers met dyslexie in hun jeugd zijn gediagnosticeerd. De deelnemers met laaggeletterdheid
hebben pas op volwassen leeftijd de vaststelling laaggeletterdheid gekregen.
4.3.4 Heeft de omgeving invloed op het behandelen/bestrijden van de problemen bij
dyslexie/laaggeletterdheid?
In figuur 7 is weergegeven op welke manier de omgeving invloed heeft op de
dyslexie/laaggeletterdheid. Hierbij wordt er gekeken naar de thuisomgeving, sociale contacten,
reacties van de buitenwereld en de behandeling/begeleiding. In de interviews komt naar voren dat
de thuisomgeving sociaal-emotionele steun heeft geboden en stimulerend is geweest voor alle
deelnemers. Belangrijke verschillen zijn dat de deelnemers met dyslexie hulp kregen van ouders bij
hun huiswerk, spellen/schrijven, overhoren en nalezen van verslagen, wanneer ze hier behoefte aan
hadden. De deelnemers met laaggeletterdheid geven aan geen hulp te hebben gehad met schoolse
taken van hun ouders, wel stimuleerden ze om te leren. Verder blijkt dat de deelnemers met
dyslexie van school het advies te hebben gekregen tot diagnostiek. Vervolgens heeft één deelnemer
met dyslexie behandeling gehad van een logopediste. De andere deelnemer met dyslexie had
voldoende baat bij remedial teaching op school. De deelnemers met laaggeletterdheid hebben nooit
van school het advies gekregen om onderzoek te laten verrichten naar hun lees-, spelling en
schrijfproblemen. Zij hebben gedurende hun schoolloopbaan dan ook nooit behandeling/begeleiding
gehad, dit hebben zij pas op volwassen leeftijd gekregen. Overeenkomsten zijn dat zowel de
deelnemers met dyslexie als met laaggeletterdheid regelmatig het gevoel hebben te worden
onderschat.
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Hierbij denken vooral de deelnemers met laaggeletterdheid een hoger niveau te hebben aangekund,
wanneer ze de nodige hulp hadden gekregen. Daarnaast hebben alle deelnemers het gevoel van
onbegrip en het gevoel dat ze een stempel opgedrukt krijgen. De mate, het moment en de manier
waarop is hierbij verschillend.

Figuur 7. Invloed van de omgeving.

4.3.5 Welke invloed(en) heeft de dyslexie of laaggeletterdheid op de levensloop?
In figuur 8 wordt weergegeven welke invloeden dyslexie en laaggeletterdheid hebben op de
levensloop van de deelnemers. Uit de interviews blijkt dat het voor de deelnemers met dyslexie
verschillend is of de stoornis invloed heeft op de studiekeuze. De deelnemers met laaggeletterdheid
geven aan dat zij hun studiekeuze hebben laten beïnvloeden door de problemen. Zij hebben er
bewust voor gekozen om een richting te kiezen waar nauwelijks/geen lezen, schrijven en/of rekenen
aan bod kwamen. Verder is er een verschil in de keuze van werk tussen de deelnemers met dyslexie
en deelnemers met laaggeletterdheid. De deelnemers met dyslexie hebben hun bijbaantjes nooit
laten beïnvloeden door de dyslexie, terwijl de deelnemers met laaggeletterdheid altijd bewust een
keuze hebben gemaakt om werkzaam te zijn in een beroep waarvoor geen lezen, spellen/schrijven
en/of rekenen nodig zijn. Eén deelnemer met dyslexie ervaart de diagnosestelling als een life-event.
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De deelnemers met laaggeletterdheid ervaren de start met de cursus/ het onderwijs op latere leeftijd
als life-event.
Verder is er maar bij één deelnemer met dyslexie sprake is van ontwijkings-/vluchtgedrag. Terwijl
dit wel bij beide deelnemers met laaggeletterdheid sterk naar voren komt. Daarnaast veroorzaken de
dyslexie en laaggeletterdheid verschillende emoties. Zo ervaren alle deelnemers schaamtegevoelens
en levert het voor één deelnemer met laaggeletterdheid frustratiegevoelens op. Bovendien speelt de
omgeving ook een rol in de emoties van de deelnemers. Alle deelnemers hebben namelijk het
gevoel dat ze een stempel opgedrukt krijgen en dat ze ‘anders’ zijn dan anderen. Ondanks dat,
geven beide deelnemers met laaggeletterdheid aan dat ze er alles aan willen doen om hun lees-,
spelling en schrijfvaardigheid te verbeteren. Ze hebben, naar eigen zeggen, een groot
doorzettingsvermogen. Tot slot blijkt dat alle deelnemers op enig moment in hun leven de dyslexie
of laaggeletterdheid als taboe ervaren hebben, of dit nog steeds zo ervaren.

Figuur 8. Invloed van de dyslexie of laaggeletterdheid op de levensloop.
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5. Discussie en conclusie
In dit kwalitatieve onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Zijn er in de levensloop
van (jong)volwassen met dyslexie of laaggeletterdheid verschillen en of overeenkomsten te
ontdekken op het vlak van feitelijke gebeurtenissen, life-events, emoties en gedrag?’
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord, geïnterpreteerd en worden de resultaten
verklaard door een link te leggen met de literatuur. Tevens worden er aanbevelingen gegeven voor
vervolgonderzoek.

5.1 Interpretatie subvragen
Wanneer er wordt gekeken naar de schoolloopbaan en het verloop hiervan, zijn er een aantal
verschillen tussen de groepen, maar ook binnen de groepen te zien. Ditzelfde geldt voor het moment
van diagnostiek. De onderzoekers verwachten dat de uiteenlopende leeftijden van de deelnemers en
hiermee dus ook het moment van onderwijs, de belangrijkste reden is voor deze verschillen.
Vroeger werd het onderwijs heel anders vormgegeven en werd er minder naar het individu gekeken.
Ook was er minder bekend over leerproblemen en signalen. In het huidige onderwijs wordt er meer
naar het kind gekeken, zijn leraren alerter en is er meer aandacht voor signalering en onderkenning
door bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem. Faber en Visscher (2016) beschrijven dat leerkrachten
hierdoor beter inzicht krijgen in de leerprestaties van de leerlingen. Zo kunnen ze beter inschatten
hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte van andere leerlingen van dezelfde leeftijd.
Daarnaast wordt er gestreefd naar passend onderwijs. Hierdoor worden er minder leerlingen naar
het speciaal onderwijs verwezen zoals bij de deelnemers met laaggeletterdheid het geval was
(rijksoverheid, z.j).
Beide deelnemers met laaggeletterdheid gaven aan dat er op het speciaal basisonderwijs weinig
aandacht besteed werd aan lees-, spelling- en schrijfvaardigheden. Op het speciaal voortgezet
onderwijs was er nauwelijks sprake van het vak Nederlands. Op basis hiervan kan gesteld worden
dat de achterstallige vaardigheden rondom lezen en spellen niet kon worden ingehaald op het
speciaal onderwijs, terwijl er voor risicoleerlingen op het reguliere basisonderwijs meer winst valt
te behalen wat betreft deze vaardigheden. De literatuur bekrachtigt deze veronderstelling. Jepma
(2003) en Stoutjesdijk en Scholten (2009) stellen namelijk dat risicoleerlingen die naar het speciaal
onderwijs worden verwezen zich minder gunstig ontwikkelen betreft technisch en begrijpend lezen,
spelling en rekenen-wiskunde. Daarnaast hebben de onderzoekers van professionals uit het
werkveld vernomen dat het taal- en rekenonderwijs op het speciaal onderwijs te wensen overlaat (B.
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Smets, persoonlijke communicatie, december 2017). Volgens van Bemelen (1959) zijn ‘trage’
leerlingen erbij gebaat om niet te snel te worden verwezen. Zo krijgen ze de gelegenheid om de
achterstand in te halen. Na huidig onderzoek wordt gedacht dat bij risicoleerlingen de achterstand
niet volledig wordt ingehaald. Ze zullen ten opzichte van leerlingen zonder
ondersteuningsbehoeften lager scoren, maar ten opzichte van leerlingen op het speciaal onderwijs
hoger scoren (Smeets et al., 2007).
Bij een ideaalbeeld vallen een persoon met dyslexie en een persoon met laaggeletterdheid op een
bepaald moment in het onderwijs uit op lees- en spellingtaken, waarna ze beiden extra aandacht
krijgen op school door middel van extra uitleg en oefening. In dit ideale beeld zouden personen met
laaggeletterdheid dus voldoende hulp krijgen om hun opgelopen achterstand in te halen waardoor
hun laaggeletterdheid verdwijnt. Ze zullen dan ook niet naar het speciaal onderwijs worden
verwezen. Bij personen met dyslexie met dezelfde problemen en ondersteuning zullen deze
vooruitgangen minder zijn door de hardnekkige resistentie. De literatuur beaamt deze
veronderstelling. Zo geeft Van der Leij (2017) aan dat wanneer de rol van het onderwijs wordt
erkend in het ontstaan van dyslexie en laaggeletterdheid, dyslexie door de hardnekkigheid overblijft
als leesprobleem terwijl laaggeletterdheid succesvol bestreden kan worden door de juiste
ondersteuningsbehoefte. De onderzoekers verwachten dat hierdoor minder leerlingen onnodig
worden doorverwezen voor diagnostiek, personen met laaggeletterdheid niet onterecht worden
gediagnosticeerd met dyslexie en de hoeveelheid personen met laaggeletterdheid vermindert.
Leerkrachten hebben dus een grote invloed op de levensloop van personen met laaggeletterdheid.
Bij personen met dyslexie is dit een stuk kleiner. Wel kan de leerkracht ervoor zorgen dat het kind
met dyslexie zo min mogelijk moeilijkheden ervaart in de klas, door zoveel mogelijk in te gaan op
de wensen en behoeftes van het kind wat betreft ondersteuningsmogelijkheden.

Er zijn overeenkomsten in de ervaren problemen. Dit komt volgens de onderzoekers omdat de kern
van het probleem, moeite met lezen en spelling/schrijven, hetzelfde is. De ernst van deze problemen
is natuurlijk wel verschillend, evenals de omgang met deze problemen. Alle deelnemers hebben
sociaal-emotionele problemen ervaren, maar elk op een andere manier en in een andere mate.
Volgens de onderzoekers speelt hierbij het karakter van de persoon een grote rol. Dit bepaalt in
welke mate opmerkingen van omstanders je aangrijpen. Ook zullen opmerkingen sneller een
negatieve invloed hebben wanneer je onzeker bent. Daarnaast wordt de sociaal-emotionele
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gesteldheid beïnvloed door de thuisomgeving, leerkrachten en leeftijdsgenoten. De manier waarop
er wordt omgegaan met de problemen en de mate van steun/acceptatie kunnen bepalend zijn voor
de sociaal-emotionele gesteldheid. (Loonstra & Braams, 2010). Bij de deelnemers van dit
onderzoek is te zien dat de deelnemers met laaggeletterdheid veel negatieve ervaringen hebben met
reacties van omstanders. Ook geeft één deelnemer met dyslexie aan dat het pestgedrag van
leeftijdsgenootjes invloed heeft gehad op haar sociaal-emotionele gesteldheid. De deelnemers met
laaggeletterdheid en één deelnemer met dyslexie geven aan als ‘lui’ te zijn bestempeld door
leerkrachten. Dit heeft invloed gehad op hun welbevinden op school.
Ook de ernst van de lees-en spellingsproblemen heeft invloed. Je ziet dat bij deelnemers met minder
ernstige lees-en spellingsproblemen de sociaal-emotionele gevolgen in mindere mate aanwezig zijn.
Ook bij de deelnemers die minder negatieve reacties hebben gekregen, zijn deze gevolgen minder.
Al deze factoren hebben naast problemen in de emotionele gesteldheid, ook gevolgen op de
schoolkeuze en op sociale contacten. Zo hebben de twee deelnemers met laaggeletterdheid en één
deelnemer met dyslexie hun studiekeuze laten beperken door hun problemen. Beide deelnemers met
laaggeletterdheid hebben minder sociale contacten door de reacties van de omgeving. Bij de invloed
op de studiekeuze speelt ontwijkingsgedrag/vluchtgedrag ook een rol.

5.2 Overeenstemming en verschillen met de literatuur
Wanneer de deelnemers van dit onderzoek worden vergeleken met de definities van
laaggeletterdheid en dyslexie, voldoet één deelnemer met dyslexie en beide deelnemers met
laaggeletterdheid volledig aan de definitie. Bij één deelnemer met dyslexie is er in twijfel te trekken
of er voldaan wordt aan de definitie van Stichting Dyslexie Nederland die binnen deze
bachelorthesis gehanteerd werd. Bij deze deelnemer is het probleem namelijk niet ontstaan in het
aanleren van lezen en/of spellen maar tijdens het automatiseren. Bij één van de deelnemers met
laaggeletterdheid is wel in twijfel te trekken of hij voldoet aan de inclusiecriteria van dit onderzoek.
Er zijn twijfels over zijn intelligentieniveau.

Wanneer er wordt gekeken naar de onderzoeksresultaten in vergelijking met de gegevens uit de
literatuur zijn er verschillende overeenkomsten maar ook enkele verschillen. Zowel uit de literatuur
als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat kinderen waarbij de diagnose dyslexie langere tijd uitblijft
vaak worden bestempeld als lui (Loonstra & Braams, 2010). Betreffende de schoolloopbaan van
personen met laaggeletterdheid zijn er, als er gekeken wordt naar de verwachtingen uit de literatuur,
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verschillende overeenkomsten. Beide deelnemers hebben het speciaal basisonderwijs gevolgd, ook
is de laaggeletterdheid lang niet vastgesteld (CINOP, 2008). Hierdoor hebben ze geen extra
begeleiding gekregen tijdens het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. CINOP (2008) geeft aan
dat door standaardisatie langzame leerlingen afhaken. Dit is bij beide deelnemers met
laaggeletterdheid ook van toepassing, ze haakten af op het reguliere basisonderwijs.
Wanneer er wordt gekeken naar het ontstaan van de problemen zie je dat bij beide deelnemers met
dyslexie de problemen zijn begonnen op momenten die Loonstra & Braams (2010) aangeven. Bij
één deelnemer was dit waarschijnlijk vanaf de start van het lees-en spellingsonderwijs in groep 3 en
bij één deelnemer was dit toen het niveau moeilijker werd in groep 5. Daarnaast geven beide
deelnemers met dyslexie aan veel radend lezen te hebben toegepast. Andere voornaamste
problemen die door de deelnemers met dyslexie worden aangegeven zijn: het leren van vreemde
talen, leestempo, herhaaldelijk lezen en het opstellen van mails en rapportages. Deze moeilijkheden
worden ook beschreven in de literatuur (Loonstra & Braams, 2010).
Wanneer er wordt gekeken naar de voornaamste problemen van personen met laaggeletterdheid is
er geen informatie bekend over de problemen in de schoolloopbaan. De voornaamste problemen
die op latere leeftijd worden ervaren volgens de documentaire ‘Zeg eens B’ komen echter wel
overeen. Beide deelnemers hebben hun hele leven al moeite met het goed kunnen functioneren in de
maatschappij door onvoldoende vaardigheden in lezen en schrijven. Ze ervoeren problemen tijdens
de schoolloopbaan en ervoeren/ervaren problemen op de werkvloer en bij andere dagelijkse
bezigheden (Nederlandse publieke omroep, 2014). Sinds de start van de taalcursus zijn de
problemen wel verminderd.
Ook de beschikbare literatuur over het moment van diagnosestelling van dyslexie komt overeen met
de gevonden resultaten in dit onderzoek. Van der Leij (2016) geeft aan dat de diagnose vanaf groep
4 kan worden gesteld. Echter gebeurt het ook vaak dat de diagnose lang niet gesteld wordt en de
diagnostiek pas plaatsvindt op het middelbaar onderwijs of op de vervolgopleiding. Bij beide
deelnemers is dyslexie op een ander moment vastgesteld. Bij één deelnemer is dit wel gebeurd op
de basisschool (groep 7), bij de andere deelnemer was dit pas op de middelbare school.
In de periode na de diagnose dyslexie wordt volgens de literatuur begeleiding en behandeling
opgestart en worden, wanneer mogelijk/nodig, compenserende en dispenserende maatregelen
ingezet (Van der Leij, 2016). Bij de deelnemers van dit onderzoek is dit niet gebeurd. Eén
deelnemer met dyslexie heeft na de diagnose gedurende haar basisschool, middelbare schoolperiode
en werk geen extra hulp of aanpassingen ontvangen. Toen ze op haar 29ste alsnog een
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vervolgopleiding ging volgen kreeg ze deze aanpassingen wel. Bij de andere deelnemer met
dyslexie werden de extra begeleiding en compenserende/dispenserende maatregelen pas opgestart
op de middelbare school (de diagnose was toen al 2 jaar gesteld).
Kijk je in de literatuur over het moment van vaststelling bij laaggeletterdheid, wordt er aangegeven
dat dit vaak niet gebeurt (CINOP, 2008). Bij de deelnemers van dit onderzoek is laaggeletterdheid
echter wel vastgesteld. De beschikbare literatuur geeft aan dat wanneer de laaggeletterdheid wel
wordt vastgesteld, dit vaak komt doordat de personen in aanraking komen met
hulpverleningsdiensten, UWV-werkbedrijven en sociale diensten (CINOP, 2008). Beide deelnemers
hebben gebruikt gemaakt of maken gebruik van sociale diensten. Echter hebben deze sociale
diensten nooit een advies tot onderzoek of taalcursus gedaan. Bij de deelnemers met
laaggeletterdheid in dit onderzoek is de laaggeletterdheid vastgesteld bij aanvang van de taalcursus
en het tweedekansonderwijs.
Zowel uit de literatuur als uit de resultaten blijkt dat de directe omgeving geen invloed heeft op het
bestrijden van de stoornis dyslexie maar dat er vaak sprake is van een genetische factor (Bonte et al,
2007). Bij één van de deelnemers is er ook sprake van deze genetische factor. De omgeving heeft
wel invloed op de behandeling van dyslexie, ouders kunnen medebepalend zijn voor de
vooruitgang. Beide deelnemers met dyslexie werden op hun eigen manier gesteund en gestimuleerd
door de thuisomgeving. Ze kregen hulp wanneer ze hier behoefte aan hadden. Volgens Menheere &
Hooge (2010) is er een directe relatie tussen de geletterdheid van de ouders en de leesontwikkeling
van de kinderen. Dit is in dit onderzoek niet direct terug te zien. Eén deelnemer met
laaggeletterdheid heeft een moeder met zwakke lees- en spellingvaardigheden, maar heeft wel een
goed geletterde vader en zus. Eén deelnemer met laaggeletterdheid heeft goed geletterde ouders en
broers en zussen.
Bij personen met laaggeletterdheid kunnen leraren en de directe omgeving een grote invloed hebben
op de laaggeletterdheid. Zij kunnen de problemen signaleren en aanpakken (CINOP, 2008). Bij
beide deelnemers hebben de leraren en omgeving lange tijd geen positieve invloed gehad. Leraren
en de omgeving hebben de problemen niet gesignaleerd of de deelnemers niet gesteund. Ook de
werkgevers hebben geen betrokken rol hierin gespeeld. Eén deelnemer kreeg, nadat ze aangaf niet
goed te kunnen lezen en schrijven, te horen dat ze dan maar een andere baan moest zoeken. De
tweede echtgenoot van deze deelnemer heeft op latere leeftijd wel veel invloed gehad op de aanpak
van de problemen.
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Tot slot blijkt zowel uit de literatuur (Loonstra & Braams, 2010) als uit de resultaten dat het tijdstip
van diagnosestelling een grote rol kan hebben op de sociaal emotionele gesteldheid en problemen
van personen met dyslexie. Eén van de deelnemers met dyslexie geeft aan dat de bevestiging van de
stoornis prettig was, omdat ze vanaf toen wist dat de problemen een reden hadden.
Zoals hierboven al werd toegelicht, wordt laaggeletterdheid vaak niet vastgesteld. Wel wordt er
gedacht dat er een relatie is tussen de sociaal-emotionele gesteldheid en het vroegtijdig verlaten van
school (CINOP, 2008). Wanneer je deze stelling vergelijkt met de onderzoeksresultaten, is te zien
dat de deelnemers van dit onderzoek de leerplichtperiode hebben doorlopen, maar geen
vervolgopleiding hebben gevolgd of afgerond. De deelnemers hebben gedurende de schoolloopbaan
moeite gehad met het feit dat ze minder goed konden leren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de
deelnemers zich vaak onzeker hebben gevoeld.

5.3 Verklaring discrepanties
De onderzoekers denken dat de discrepantie tussen de literatuur en de resultaten met betrekking tot
het starten van begeleiding en behandeling direct na de diagnose dyslexie, bij één van de
deelnemers te wijten is aan de leeftijd. De deelnemer geeft ook zelf aan dat er in haar (basisschool)
tijd nog geen/weinig aandacht was voor dyslexie en hier dan ook geen rekening mee werd
gehouden. De kennis over dyslexie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor in de aanpak
van het probleem veel is veranderd. Na huidige diagnosestelling wordt de behandeling en
begeleiding sneller opgestart.
Bij de personen met laaggeletterdheid kan ook de leeftijd een rol spelen in de discrepantie met de
literatuur. De onderzoekers vermoeden dat tegenwoordig sociale instanties, UWV-werkbedrijven en
hulpverleningsdiensten beter voorgelicht zijn en beter signaleren. De overheid besteedt namelijk de
laatste jaren steeds meer aandacht aan de aanpak van laaggeletterdheid. Verschillende partijen
werken samen waaronder UWV, sociale wijkdiensten, gemeenten, bibliotheken werkgevers
(rijksoverheid, z.j). Nu er meer bekend is, zullen personen met laaggeletterdheid waarschijnlijk dan
ook sneller hulp krijgen aangeboden.
Deze leeftijdsverschillen veroorzaken mogelijk ook de verschillen in hulpmiddelen en aanpassingen
in de klas. Het gebruik van hulpmiddelen bij leerlingen met dyslexie wordt steeds
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vanzelfsprekender (Braams, 2018). Daarnaast zijn scholen in bezit van dyslexieprotocollen en is er
een dyslexiebeleid betreft aanpassingen. Deze aanpassingen zie je vooral op het middelbaar
onderwijs, met name extra tijd bij toetsen/examens en meer mondelinge toetsen (Rijksoverheid,
z.j.). Bij de oudere deelnemer met dyslexie waren deze aanpassingen nog niet vanzelfsprekend.
Toen zij op latere leeftijd een opleiding ging volgen, kreeg ze deze aanpassingen wel. Bij de jongste
deelnemer waren aanpassingen al op de middelbare school in gang gezet. Bij de deelnemers met
laaggeletterdheid is er gedurende de basis- en middelbare school nooit sprake geweest van
aanpassingen of hulpmiddelen. Voor één deelnemer kwam dit pas toen hij op latere leeftijd het
tweedekansonderwijs is gaan volgen. Vanaf dat moment is hij begonnen met het gebruik van ICThulpmiddelen.

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
5.4.1 Reflectie op afname interviews
De rol van de onderzoekers heeft invloed gehad op de resultaten. Door het inlezen in de literatuur
wordt er een bepaalde verwachting gecreëerd met betrekking tot personen met dyslexie of
laaggeletterdheid, waardoor het interview niet volledig blanco wordt ingegaan. Hierdoor worden
bepaalde antwoorden verwacht en bestaat er het gevaar dat interviewvragen een bepaalde richting
op sturen waardoor het gewenste antwoord verkregen wordt. Daarnaast heeft de interviewstijl
invloed gehad op de onderzoeksresultaten. Door het niet vooraf opstellen van vragen, maar enkel
een topiclijst te hanteren, beïnvloeden de verkregen data van voorgaande interviews de vragen bij
latere interviews.
5.4.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek
De grootte van de onderzoeksgroep (4 deelnemers) was te klein om de resultaten op een grote
populatie te betrekken. Een grotere steekproef van minimaal 50 deelnemers, zou een krachtigere
uitspraak brengen betreffende de resultaten (Buijs, 2003). Ook zou hierbij een kleinere
leeftijdsrange gewenst zijn. Daarnaast zou er kunnen worden overwogen om gebruik te maken van
vragenlijsten waardoor precies dezelfde vragen aan bod komen. Er zou dan sprake zijn van
semigestructureerde interviews, waardoor er sprake is van een sterkere validiteit dan bij
ongestructureerde interviews.
Verder is het raadzaam om in vervolgonderzoek gebruik te maken van deelnemers waarbij het IQ
getest is door middel van een psychologisch onderzoek, waardoor een beneden gemiddeld IQ
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uitgesloten kan worden. In de literatuur staat namelijk dat laaggeletterdheid regelmatig wordt
veroorzaakt door een lager IQ. Bij één van de deelnemers met laaggeletterdheid in dit onderzoek is
het in twijfel te trekken of er sprake is van een beneden gemiddeld IQ, dit werd niet uitgesloten.
In vervolgonderzoek zou er nog dieper in kunnen worden gegaan op de inhoud van het gevolgde
onderwijs. In dit onderzoek was de verkregen data rondom het gevolgde onderwijs het belangrijkste
resultaat. Er is duidelijk geworden dat dit veel invloed heeft op de dyslexie en laaggeletterdheid.
Hierbij zou ook de inhoud van de (taal)cursussen kunnen worden meegenomen.
Daarnaast zou er in een vervolgonderzoek nog meer ingezoomd kunnen worden op het
functioneren in de maatschappij van beide doelgroepen met hierbij oog op de kwaliteit van
leven.

5.5 Conclusie
Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen in de levensloop van personen met dyslexie en
personen met laaggeletterdheid. Deze overeenkomsten worden vooral gevonden op het gebied van
sociaal-emotionele problemen en de ervaren moeilijkheden. De mate van de sociaal-emotionele
problemen en de ernst van de ervaren moeilijkheden verschillen wel. Deze overeenkomsten worden
veroorzaakt doordat de kern van het probleem, het niet goed kunnen lezen en schrijven, voor beide
groepen hetzelfde is. Door deze overlappingen is het stellen van de diagnose in de praktijk lastig.
Voor het stellen van de differentiaaldiagnose is het belangrijk dat de schoolloopbaan, de
hoeveelheid aangeboden taalonderwijs en de mogelijke interventies/extra hulp tijdens het
diagnostische proces duidelijk in beeld worden gebracht. Het verloop en de inhoud van de
schoolloopbaan zijn bij de deelnemers met dyslexie heel anders dan bij de personen met
laaggeletterdheid. Bij beide werelden is het onderwijs één van de belangrijkste factoren, maar voor
beiden op een andere manier. Bij dyslexie draait dit om het beperken van de problemen en zo min
mogelijk last hiervan te ervaren. Bij laaggeletterdheid speelt het onderwijs een belangrijke rol in het
daadwerkelijke bestrijden van de lees- en spellingsproblemen. Andere verschillen ziet men in de
diagnostiek, de begeleiding en in de reacties van de omgeving. Deze verschillen ziet men vooral in
het moment van diagnostiek, het wel of niet krijgen van begeleiding en de hoeveelheid negatieve
reacties.
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Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat dyslexie en laaggeletterdheid twee verschillende
werelden zijn. De oorsprong van deze problematieken is totaal anders. Echter is de scheidingslijn
tussen deze twee problematieken moeilijk te bepalen door de overlappingen in de ervaren
problemen.
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7. Bijlagen
7.1 Bijlage 1: meetinstrumenten geschikt voor laaggeletterdheid
Testen

Gemeten vaardigheden

Beschrijving

De taalmeter (12 minuten)

Test niet echt het taalniveau of niveau Digitale afname via het internet.

(de Greef, 2012)

van geletterdheid maar geeft een
goede indicatie of iemand mogelijk

De test bestaat uit korte verhalende

een taalachterstand heeft of

teksten waarbij vier vragen worden

laaggeletterd is.

gesteld over de hoofdpersoon. Dit

Leesvaardigheid en begrijpend lezen

zijn vragen die met ja of nee
kunnen worden beantwoord
(Achbab et al., 2015)

Zelfstandig, ondersteuning mogelijk
door uitleg opdracht.

Na de test krijg je meteen een
resultatenoverzicht
De taalverkenner (3-5

Leesvaardigheid en begrijpend lezen

De test bestaat twee delen. Deel een

minuten test) (Achbab,

bestaat uit een instructieve leestekst

Straathof, Faddegon, 2015)

(patiëntenfolder over diabetes).
Deel twee bestaat zes bijhorende
vragen. De leestest is ongeveer op
1F niveau.

De opdracht is om een stukje
informatie te vinden, dat nodig is
voor een juiste beantwoording van
de vraag (Achbab, et al., 2015)
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7.2 Bijlage 2: Beschikbare testen voor adolescenten en jongvolwassenen met
mogelijke dyslexie (Schraeyen et al, in Geudens et al., 2011)
Voor de diagnostiek van dyslexie bij volwassenen worden vaak testen afgenomen die officieel
alleen genormeerd zijn voor kinderen. Deze zijn dan ook opgenomen in onderstaande tabel.
Meetinstrument

Gemeten vaardigheid

Beschrijving

TASP: Test geautomatiseerd

Test de geautomatiseerde

Het zinnendictee wordt via een

spellen voor jongvolwassenen

spellingvaardigheden

audiobestand op tempo aangeboden.

(Mostaert, et al., 2016)

De personen hebben een beperkte
tijd om over de schrijfwijze na te

(Genormeerd voor studenten

denken.

met een havo of vwo-opleiding

Elke student krijgt het dictee

en daarmee geschikt voor

aangeboden op exact dezelfde wijze,

studenten uit het hoger

met dezelfde klemtonen en pauzes.

onderwijs)

Inhoud: 16 zinnen (254 woorden) en
bevat woorden van verschillende
moeilijkheidsgraden
Gletschr gevorderd lezen en

Klankbewustzijn.

Het afnemen van de Gletschr

schrijven (Depressemier &

Snel benoemen.

verloopt met het behulp van de

Andries, 2009)

Luisteren.

computer (geluidsopnamen/

Hardop lezen van lijsten (pseudo)

presentaties). Op de site zijn alle

(Genormeerd voor leerlingen

woorden.

testonderdelen beschikbaar (nadat je

op het middelbaar onderwijs

Spelling.

de Gletschr hebt aangeschaft)

(14-18 jaar), studenten op het

Morfologie en syntaxis.

hoger onderwijs (18-24 jaar)

Woordenschat.

en volwassen (+24 jaar))

Centraal staat: herkennen, snelheid,
begrijpen en geheugen

Individuele afname.
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IDAA 15+ (Interactieve

Klankbewustzijn

Interactieve digitale afname. Bij de

Dyslexietest Amsterdam-

Automatisering van lezen

IDAA wordt alle informatie auditief

Antwerpen) (Van der Leij e.a.,

Reactietijd

en visueel aangeboden (met PC).

2012)

Vragenlijst ervaringen en

De test bevat een vragenlijst,

comorbiditeit.

flitswoorden, woordomkeringen en

(Genormeerd voor

flits typen van bestaande en

jongvolwassene vanaf 16 jaar

pseudowoorden.

voor leerlingen op vmbo-

Individuele afname.

theoretische leerweg, havo en
VWO)
IDAA mbo nu bekend als

Automatisering van lezen.

testsuite 5 protocol dyslexie

Snelrekenen.

mbo. Signaleringsinstrument

Woordenschat.

bij het protocol dyslexie

Reactietijd.

mbo.(Bekebrede e.a., 2011)

Vragenlijst ervaringen en

(Deze test is voor alle

comorbiditeit.

Interactieve digitale afname met 7
onderdelen: vragenlijst, flitsen van
niet-talige stimuli, flitslezen/
flitstypen van pseudowoorden,
flitstypen woorden, woordkennis en
snel rekenen
Individuele of klassikale afname.

leerlingen die instromen op het
mbo)
Een minuut test (EMT) (Brus

Het niveau van technisch lezen op Hardop lezen van 1 woordenlijst

& Voeten, 1973)

woordniveau.

(hoeveel goed per minuut).
Individuele afname.

(Genormeerd voor kinderen uit
groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs).
Drie minuut test (DMT)

Het niveau van technisch lezen op Hardop lezen van 3 woordlijsten

(Verhoeven, 1995)

woordniveau.

(Genormeerd voor kinderen uit

(hoeveel goed per minuut per lijst).
Individuele afname.

groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs).

68

PI-dictee (Geelhoed &

De schrijfvaardigheid van

Spelling van woorden. Er wordt een

Rijtsma, 2000)

woorden.

zin voorgelezen en vervolgens wordt
het desbetreffende woord herhaald.

(Genormeerd voor kinderen uit

De afname kan zowel klassikaal als

groep 3 t/m 8 van het

individueel.

basisonderwijs).

Continu Benoemen &

Automatisering.

CB: kleuren benoemen, cijfers

Woorden Lezen (CB&WL)

Snelheid van hardop benoemen.

benoemen, plaatjes benoemen,

(van den Bos & Lutje

letters benoemen.

Spelberg, 2007)
WL: monosyllabische woorden
(Genormeerd voor kinderen

lezen en EMT-B lezen

van 5;10 t/m 16;3 jaar)

Individuele afname.

Naast deze dyslexietesten worden ook de taalvaardigheid en intelligentie onderzocht. Deze worden
onderzocht om andere onderliggende oorzaken van de lees-en spellingsproblemen uit te sluiten.
Meetinstrument

Gemeten vaardigheid

Beschrijving

CELF-4-NL (kort et al., 2008)

Compleet onderzoek van de

De CELF-4-NL bestaat uit 16

taalvaardigheid

subtests en 2 vragenlijsten:

Semantische taalvaardigheid

1. Begrippen en Aanwijzingen

Genormeerd voor mensen van
5 tot 18 jaar.

Volgen,
2. Zinnen Herhalen,
3. Zinnen Formuleren,
4. Definities van Woorden,
5. Tekstbegrip,
6. Woordstructuur,
7. Woordcategorieën,
8. Zinnen Begrijpen,
9. Actieve Woordenschat,
10. Zinnen Samenstellen,
11. Semantische Relaties,
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12. Woordassociaties,
13. Cijfers Herhalen,
14. Reeksen Opsommen,
15. Snel Benoemen,
16. Fonologisch Bewustzijn,
17. Observatieschaal
18. Vragenlijst Pragmatiek.

Pen-papiermethode. Afname duurt
30 tot 60 minuten.
Individuele afname.
Peabody Picture Vocabulary

Test de receptieve kennis van de

Plaatjes benoemen.

Test-III-NL (Dunn & Dunn,

woordenschat.

Multiple choice of keuzetest.

2005)

Woordenschat heeft een grote

Pen en papier methode

samenhang met begrijpend lezen

Individuele afname.

Genormeerd voor mensen van

en intelligentie.

2;3 t/m 90;0 jaar.
De Wechsler Adult

Algehele intelligentie

WAIS III-NL meet het IQ van

Intelligence Scale (WAIS-IIII-

Verbaal begrip, perceptueel

adolescenten en volwassenen met

NL) (Wechsler, 2012)

redeneren, werkgeheugen en

behulp van 15 subtests. Niet alle 15

verwerkingssnelheid.

subtests worden bij iedereen

Genormeerd voor mensen

afgenomen.

tussen de 16;0 en 84;11 jaar.

De afname gebeurt met pen en
papier of via Q-interactive (IPAD).
Individuele afname.

De Kaufman Intelligence Test

Algehele intelligentie.

Kan op 2 manieren worden

(KAIT-nl) (Mulder, Dekker &

afgenomen ligt aan beschikbare tijd.

Dekker, 2004)

1uur afname: kernbatterij

Genormeerd voor mensen

1.5uur: uitgebreide batterij

tussen de 11;0 en 85;0 jaar.
Individuele afname.

Naast de hierboven genoemde testen kan het, afhankelijk van de hulpvraag van de adolescenten en
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jongvolwassene, noodzakelijk zijn om het vaardigheidsbeeld te verruimen en een aantal bijkomende
tests af te nemen die het cognitieve profiel in kaart brengen (Schraeyen et al., in Geudens et al.,
2011). Via het cognitieve profiel kan er een analyse gemaakt worden van sterktes en zwaktes met
betrekking tot de subaspecten van lezen en spellen (Berckmoes et al., in Geudens et al., 2011). Deze
zogenaamde cognitieve correlaten verwijzen naar factoren die een invloed kunnen hebben op het
lezen en spellen (Van den Broeck, in Geudens et al., 2011) en zijn dus belangrijk voor het
totaalprofiel. Ze doen echter geen uitspraak over oorzakelijke verbanden (Schraeyen et al., in
Geudens et al., 2011). Naast een klassieke spellingtest, zoals het hierboven ‘Dictee
‘geautomatiseerde spellingvaardigheid bij jongvolwassenen’ (Mostaert et al., in Geudens et al
2011), is het zinvol een spontane schrijfstaal af te nemen. De kwalitatieve analyse van spelfouten op
basis van een klassiek dictee of spontaan schrijfstaal kan gebeuren aan de hand van verschillende
soorten foutenclassificatiesystemen (o.a van Kleijnen, in Geudens et al., 2011). Dit staal kan ook
worden afgenomen indien men het ruimere vaardigheidsprofiel van een cliënt in kaart wil brengen
en zicht wil krijgen op de zinsbouw (syntaxis en morfologie), maar ook interpunctie en eventueel
verhaalopbouw. De informatie kan meegenomen worden in een sterkte-zwakteanalyse en adviesop-maat (Schraeyen et al., in Geudens et al., 2011).
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7.3 Bijlage 3: Topiclijst
Schoolloopbaan
● Kleuterperiode
● Basisschool
● Middelbare school
● Vervolgopleiding
● (Eventuele bijles)

Werk
● Bijbaan op tienerleeftijd
● Baan na afstuderen/huidige baan
● Baankansen

Life-events
● Open vraag aan cliënt, mogelijke onderwerpen, afstuderen, trouwen, kinderen krijgen,
scheiding ouders, overlijden familielid etc.

Thuisomgeving
● Gezin
● Woonomgeving
● Opleiding ouders
● Opleiding broers/zussen
● Ondersteuning thuis
● Sfeer in huis
● Faciliteiten thuis (bv. boeken)

Sociale contacten
●

Vrienden/collega’s

●

Andere familieleden

●

Leerkrachten

Dyslexie/laaggeletterdheid
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●

Wanneer is de diagnose dyslexie gesteld, hoe verliep dit

●

Wanneer is laaggeletterdheid opgemerkt, hoe verliep dit

●

Belemmeringen

●

Behandeling/begeleiding

Taboe
●

Heeft u dyslexie/laaggeletterdheid als taboe ervaren of ervaart u dit nog steeds. Zo ja,
waarom?

Comorbiditeit(en)
●

Is er sprake van nevenstoornissen?

Overkoepelende onderwerpen:
Ontwijkings- en/of vluchtgedrag
●

Op welke manier uit zich dit?

Sociaal-emotioneel
●

Heeft u last gehad van sociaal-emotionele problemen?

●

Wanneer heeft u last gehad van sociaal-emotionele problemen?
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7.4 Bijlage 4: Mail werving deelnemers
Geachte heer/mevrouw,
Kort willen wij ons graag even voorstellen. Wij zijn Veerle Martens en Vaike Scheijvens en volgen
de opleiding logopedie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Op dit moment zijn wij bezig met onze
bachelorthesis met Katrien Horions als begeleidster. Voor deze thesis kunnen wij uw hulp
misschien goed gebruiken; wij zoeken namelijk een aantal (jong)volwassen deelnemers met
dyslexie en laaggeletterdheid voor ons onderzoek. De inhoud van het onderzoek bestaat uit
interviews over thema’s zoals schoolloopbaan, belemmeringen, life-events en thuisomgeving.
Tijdens het bespreken van deze onderwerpen zullen we samen een tijdlijn maken van het leven van
de deelnemer. Voor een uitgebreidere beschrijving van ons onderzoek wordt u verwezen naar de
bijgevoegde bijlage. Wij zijn ook bereid om ons onderzoek mondeling te komen toelichten aan u,
uw collega’s en/of mogelijke kandidaten.
De deelnemers moeten voldoen aan een aantal criteria. De deelname is vanaf 21 jaar. De
deelnemers moeten autochtoon zijn en dyslexie hebben of laaggeletterd zijn.
Wij denken dat u de mogelijke deelnemers het beste eerst zelf kunt benaderen (eventueel met onze
mail en bijlage) omdat u vertrouwd voor hen bent. Van deze informatiebijlage hebben wij een
opname gemaakt die u kunt gebruiken om de brief te laten voorlezen. Vervolgens kunnen wij
komen kennismaken, eventueel met u erbij, zodat de deelnemer zich op zijn/haar gemak voelt. Na
het kennismaken zal er, wanneer de deelnemer wil participeren aan het onderzoek, een toestemming
van deelname worden ondertekend.
Graag horen wij spoedig van u of u geschikte kandidaten heeft voor het onderzoek. Als u nog
vragen heeft, kunt deze altijd stellen via onderstaande mailadressen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Vaike Scheijvens en Veerle Martens.
1414577martens@zuyd.nl

1407414scheijvens@zuyd.nl
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7.5 Bijlage 5: Informatiebrief bij mail

Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief willen wij u informeren over ons onderzoek. Wij zijn op zoek naar
(jong)volwassenen met de diagnose dyslexie of laaggeletterdheid.
Wie zijn wij?
Wij zijn Veerle 20 jaar en Vaike 21 jaar, vierdejaars logopediestudenten aan Zuyd Hogeschool.
Doel van het onderzoek
Door het volgen van de minor Dyslexie zijn wij in aanraking gekomen met het begrip
laaggeletterdheid. Hier ontdekten wij dat dyslexie en laaggeletterdheid twee verschillende werelden
zijn terwijl de problemen best wel veel op elkaar kunnen lijken. Daarom willen wij graag
onderzoeken wat bepaalt of iemand dyslexie heeft of laaggeletterdheid heeft en wat de
overeenkomsten/verschillen zijn in het leven van beide groepen.

Relevantie
Over laaggeletterdheid is weinig bekend, zowel in de samenleving als in het werkveld is er veel
onwetendheid. Laaggeletterdheid wordt vaak verward met dyslexie (en andersom). Wij hopen door
middel van dit onderzoek te ontdekken welke gebeurtenissen invloed hebben op de
laaggeletterdheid of dyslexie.

Ook voor u en andere mensen met dyslexie of laaggeletterdheid kan dit onderzoek van belang zijn.
Wij hopen door middel van dit interview zicht te krijgen op de gebieden waarin de meeste
problemen/belemmeringen worden ervaren, zodat er in de toekomst sneller hulp geboden kan
worden.
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Wat houdt het onderzoek in?
Om een juist beeld te krijgen van de levensloop worden interviews afgenomen. Binnen het
interview stellen we u een aantal vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over uw scholing,
thuisomgeving, belemmeringen in het dagelijks leven en belangrijke life-events. Tijdens het
bespreken van deze onderwerpen zullen we samen een tijdlijn maken van uw leven. De interviews
zullen individueel plaatsvinden en worden, mits u toestemming geeft, met audioapparatuur
opgenomen. De antwoorden die u geeft zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit houdt in dat uw
deelname geheel anoniem blijft. De verkregen data zullen na het onderzoek worden vernietigd. Om
het onderzoek en de vertrouwelijkheid te waarborgen zullen zowel wij als u een verklaring
ondertekenen.

Plaats en tijdsduur
Het interview kan plaatsvinden op de cursuslocatie of behandellocatie. Indien nodig of gewenst kan
het interview ook plaatsvinden op Zuyd hogeschool te Heerlen. Wij houden hierbij ook rekening
met uw wensen. Het interview zal ongeveer 2 uur in beslag nemen, opgesplitst in twee sessies van 1
uur.

Wanneer vindt het onderzoek plaats:
Het onderzoek vindt plaats tussen oktober 2017 tot uiterlijk februari 2018. De twee data voor uw
interview kunnen in overleg worden gekozen. De twee afspraken zullen zo snel mogelijk na elkaar
zijn.
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Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact
opnemen via 1407414scheijvens@zuyd.nl of 1414577martens@zuyd.nl .
Wij hopen dat u wilt deelnemen aan ons onderzoek, u zou ons daar zeker mee helpen.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Veerle Martens en Vaike Scheijvens
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7.6 Bijlage 6: Toestemmingsformulier deelnemers
Titel onderzoek: Laaggeletterdheid en Dyslexie in Nederland
Deelnemer:
Ik verklaar hierbij te zijn ingelicht over de aard, de methode en het doel van het onderzoek.
Ik heb voldoende informatie ontvangen over de inhoud van het onderzoek zowel schriftelijk als
mondeling.
Ik stem in met deelname aan dit onderzoek.
Mijn rechten:
● Als ik een vraag niet wil beantwoorden, hoef ik geen antwoord te geven.
● Ik behoud het recht op elk moment mijn deelname aan het onderzoek te stoppen.
● Ik hoef geen reden te geven waarom ik stop.
● Aan het eind van het onderzoek worden mijn gegevens vernietigd.
Ik neem deel aan:
● Twee sessies van 60 minuten waarin we in gesprek gaan over mijn levensloop;
● Tijdens dit interview zijn er twee interviewers aanwezig;
● (Wanneer de deelnemer begeleiding heeft of een taalcursus volgt, is er de mogelijkheid dat
de behandelaar/cursusgever aanwezig is)

Ik geef toestemming voor geluidsopname.
De geluidsopname wordt vernietigd nadat het interview is uitgeschreven.
Ik geef toestemming voor het maken van foto’s van de tijdlijns.
De foto’s zullen worden vernietigd nadat het onderzoek en presentatie is afgerond.

Mijn gegevens worden anoniem verwerkt.
Naam deelnemer:________________________________________________
Plaats, datum:___________________________________________________
Handtekening:___________________________________________________
Handtekening interviewers:_____________________________________________________
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7.7 Bijlage 7: controlemail voor Mindmap en tijdlijn
Beste (naam deelnemer),
Hierbij sturen wij, zoals afgesproken, de digitale versie van de gemaakte tijdlijn, deze vindt u
in de bijlage. Tijdens het uitwerken van de interviews hebben wij naast de tijdlijn een
samenvattende mindmap gemaakt, ook deze vindt u in de bijlage. Wij willen u vragen om
deze twee weergaven te lezen (eventueel samen met een begeleider) Wanneer u nog vragen
heeft of wanneer er fouten in de tijdlijn en/of mindmap staan horen wij dit graag van u.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Veerle Martens en Vaike Scheijvens
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7.8 Bijlage 8: verdeling topics in feitelijke gebeurtenissen, emoties en gedrag

Feitelijke gebeurtenissen
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Emoties

Gedrag
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7.9 Bijlage 9: Mindmap en tijdlijn deelnemer 1 (D.)
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7.10 Bijlage 10: Mindmap en tijdlijn deelnemer 2 (P.)
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7.11 Bijlage 11: Mindmap en tijdlijn deelnemer 3 (A.)
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7.12 Bijlage 12: Mindmap en tijdlijn deelnemer 4 (R.)
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