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Mijnheer de rector magnificus,
Geachte aanwezigen

Bijen die terugkomen van een tochtje door het veld en bloemen
gevonden hebben met voortreffelijke nectar, dansen voor de korf. 
Dat doen ze niet uit plezier, maar om aan hun soortgenoten door te geven
dat ze nectar gevonden hebben en waar die nectar zich bevindt. Analyses van
het bijendansen wijzen uit dat de hoek van het danspatroon ten opzichte van
de korf en de grootte van de verticale beweging exacte informatie bevatten
over richting en afstand tot de vindplaats – informatie die andere bijen
zonder moeite oppikken en gebruiken. Het is alsof bijen een taal hebben,
een danstaal, waarmee ze in hun geheugen opgeslagen informatie over hun
zoektochten aan elkaar kunnen overdragen.

Ik heb dit voorbeeld met enige vrijheid ontleend aan Charles Gallistel
(2004), een deskundige op het gebied van het leren rekenen. Gallistel heeft
een achtergrond in de neurowetenschappen, maar maakt zich desondanks, 
of misschien juist daardoor, zorgen over de groeiende invloed van de
neurowetenschappen op het psychologische en pedagogische onderzoek. 
De opkomst van ingewikkelde neurale netwerkmodellen beziet hij met
argwaan. Tegen dit tij in, pleit Gallistel voor eenvoudige, elegante
verklaringen. 

Laten we Gallistel nog even volgen in zijn veldwerk. Als een bij nieuwe
bloemen met nectar zoekt, vliegt ze een grillig pad, ze dwarrelt van links
naar rechts, vliegt om planten en struiken heen. Maar zodra de nectar is
gevonden, kiest ze de kortste weg terug naar de korf. Hoe weet de bij wat
de kortste weg is? Een eenvoudige en elegante verklaring, aldus Gallistel, is
dat een bij precies bijhoudt hoeveel ze vooruit en achteruit, en naar links en
rechts vliegt. Met deze gegevens kan de bij als het ware de vector van haar
verplaatsing berekenen. Deze informatie wordt opgeslagen in het geheugen
en kan vervolgens worden gebruikt om de kortste weg terug te vinden en
om aan andere bijen te vertellen waar het voor bijen goed toeven is. 
Het is een eenvoudige en elegante verklaring, als we tenminste het
uitgangspunt willen accepteren dat het brein van de bij beschikt over de
begrippen vooruit/achteruit, links/rechts en afstand, en over een rekenregel
om deze begrippen te combineren. In een notendop is dit het eerste principe
van een invloedrijke theorie op het gebied van leren en leerproblemen, het
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zogenaamde cognitivisme. Ik vat dit principe kort samen: gedrag is de
uitkomst van mentale berekeningen over mentale begrippen (Fodor, 1983).

Aan het voorbeeld is nog iets te illustreren. Wanneer een bij door het
veld vliegt op zoek naar nectar is er meer informatie van belang dan alleen
de richting en de afstand. Er is bijvoorbeeld informatie over de plaats van
andere planten en struiken en over de vlieghoogte. Die informatie is van
belang bij het zoeken, om obstakels te kunnen vermijden en om op de juiste
hoogte neer te kunnen strijken. Maar voor die ene functie om de kortste 
weg terug te kunnen vinden is deze informatie alleen maar verstorend. 
Het zou het rekenwerk ongelooflijk compliceren en een grote belasting 
van het geheugen betekenen. Dit brengt ons bij het tweede principe van 
het cognitivisme, het principe van de modulariteit (Fodor, 1983). 
Dit principe houdt in dat speciale cognitieve functies, zoals het berekenen
van de kortste weg, sterk afgescheiden zijn van andere cognitieve functies.
Cognitieve functies vormen modulen binnen het brein, die heel selectief maar
één type informatie verwerken, die efficiënt werken en niet door irrelevante
informatie worden verstoord. 

De modulaire cognitivistische theorie is eenvoudig en elegant, aldus
Gallistel. Dat is mooi, want eenvoud en elegantie zijn belangrijke deugden 
in de wetenschap. Maar de vraag is of deze theorie ook klopt, en of zij 
geen dwaalsporen uitzet. Deze vragen wil ik vanmiddag proberen te
beantwoorden.
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De A-niet-B fout

Van bijen en bloemen naar kinderen is, zoals u weet, een kleine stap en
ik wil u graag twee fundamentele problemen van ons vak voorleggen die aan
het probleem van het bijendansen verwant zijn. 

Het eerste probleem betreft de zogenaamde A-niet-B fout, die door de
Zwitserse psycholoog Jean Piaget voor het eerst is beschreven (Piaget, 1954).
Kinderen van zo’n 8 maanden oud beschikken al over goede motorische en
zintuiglijke vaardigheden. Ze kunnen hun favoriete speelgoed pakken en als
een speeltje wordt verplaatst terwijl ze er naar kijken, weten ze precies waar
ze het weer kunnen vinden. In het A-niet-B experiment wordt het volgende
gedaan. Het kind wordt bij zijn moeder op schoot – of in zijn maxicosi,
zoals ik laatst bij ons in het Langeveldgebouw zag – voor een tafel gezet. 
Op die tafel liggen vlak naast elkaar twee kleedjes, kleedje A en kleedje B.
Een aantrekkelijk speeltje wordt vervolgens, terwijl het kind toekijkt, onder
kleedje A verstopt. Dit wordt een paar keer herhaald en de kinderen zoeken
al gauw consequent op de juiste plek naar het verstopte speeltje, namelijk
onder kleedje A. Als na een paar keer oefenen het speeltje opnieuw wordt
verstopt, maar nu onder kleedje B, gaat het fout. Het overgrote deel van 
de kinderen blijft koppig zoeken onder kleedje A. 

Het A-niet-B verschijnsel heeft hele generaties onderzoekers hoofd-
brekens bezorgd en dat heeft alles te maken met de dubbele boodschap:
jonge kinderen kunnen een verstopt voorwerp soms wel terugvinden, 
maar soms ook niet. Hoe komt dat? Interessant voor de discussie hier is
allereerst de cognitivistische verklaring. Onderzoekers in deze traditie
redeneren als volgt. Als het kind laat zien dat het weet waar een voorwerp 
is verstopt, dan moet het zo zijn dat het kind een beeld, een representatie,
van het voorwerp en zijn verplaatsing in zijn geheugen heeft opgeslagen, 
dat het kind weer kan oproepen op het moment dat het voorwerp gezocht
moet worden. Om dat te kunnen doen, moet het kind beschikken over
begrippen voor object, verplaatsing en afstand, en een rekenregel om deze 
te combineren, net als de bijen. Waarom het fout gaat als het speeltje 
onder kleedje B wordt verstopt, kan volgens het cognitivisme verschillende
oorzaken hebben (Bertenthal, 1996). Het kind weet best dat het speeltje
onder kleedje B is verstopt, maar kan die kennis misschien nog niet goed
doorgeven aan zijn motorische module die verantwoordelijk is voor het
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zoekgedrag. Het kind heeft die kennis wel degelijk in zijn geheugen
opgeslagen, maar misschien functioneert dat geheugen nog niet optimaal,
waardoor het oproepen van de informatie niet goed lukt.

Er is nog een reden waarom de A-niet-B proef onderzoekers
hoofdbrekens heeft bezorgd. Dat heeft te maken met het feit dat een 
kleine wijziging in de taak, zoals het verder uit elkaar plaatsen van de
kleedjes A en B, meteen tot een andere uitkomst leidt. Meestal maken
kinderen door deze wijzigingen minder fouten. Eén aardige variant wil 
ik u niet onthouden, want die wijst op de invloed van motivatie. Je kunt 
de A-niet-B proef doen met een gemiddeld aantrekkelijk speeltje, zoals 
in de oorspronkelijke versie. Het overgrote deel van de 8 maanden oude 
kinderen maakt de fout die ik beschreef. Maar wat blijkt nu als het
gemiddeld aantrekkelijke speeltje wordt vervangen door een bijzonder
aantrekkelijk en heel smakelijk koekje? Inderdaad, veel meer kinderen 
weten nu precies waar ze moeten zoeken (Diamond, geciteerd in Thelen 
et al., 2001). Ook aan de kleintjes is niets menselijks vreemd. Maar waarom
zou de aansturing van de motorische module voor het zoekgedrag nu 
opeens wel lukken, en waarom is het opdiepen van informatie uit geheugen
nu opeens wel succesvol? Dit zijn lastige vragen voor het cognitivistische
verklaringsmodel.

Lang heeft de neiging bestaan om de wisselende resultaten in het
onderzoek naar de A-niet-B fout, en verwante experimenten, te negeren.
Het laatste decennium is daarin verandering gekomen en dit heeft geleid 
tot een fundamenteel andere kijk op leer- en ontwikkelingsprocessen. 
De principes van die nieuwe benadering zal ik kort illustreren aan de hand
van de interpretatie die Thelen en haar collega’s onlangs gaven van het A-
niet-B fenomeen (Thelen et al., 2001; Smith & Thelen, 2003; zie ook Van
Geert, 1998). Het vertrekpunt is dat het voor een organisme niet handig is
om zien, geheugen en handelen in gescheiden modulaire systemen onder te
brengen. Een hoge mate van integratie is beter want het vergroot de
afstemming tussen deze aspecten van doelgericht gedrag en verkleint de kans
op fouten. Een tweede vertrekpunt is dat het evenmin handig is om maar
een beperkt deel van de informatie in de omgeving te benutten en die te
abstraheren tot, bijvoorbeeld, een vector van verplaatsing, want dat maakt
het lastig om op veranderingen in de omgeving te reageren. Deze vertrek-
punten, zo is misschien al duidelijk, gaan regelrecht in tegen de hoofd-
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principes van het cognitivisme, vooral tegen het idee van modulariteit.
In het model van Thelen en collega’s delen zien, geheugen en

handelingsplanning een zogenaamd dynamisch activatieveld, een dicht
netwerk van kleine eenheden – denk aan de miljarden zenuwcellen in 
een hersengebied – die activatie ontvangen uit de zintuigen, die activatie
doorsturen naar het bewegingsapparaat en die hun activatie enige tijd
vasthouden voordat verval optreedt, waardoor het veld ook als kortdurend
geheugen functioneert. Bewegingen in de omgeving, zoals de verplaatsing
van een voorwerp volgens een bepaald pad, leiden tot corresponderende
activatiesporen in het activatieveld. 

In het A-niet-B experiment veroorzaakt het tonen van het speeltje 
en de verplaatsing daarvan onder kleedje A een analoog spoor in het
activatieveld. Door de gebeurtenis een paar keer te herhalen is dit spoor
relatief sterk en het verval traag. Omdat het activatiespoor tegelijkertijd 
ook het handelingsplan is en signalen doorstuurt naar het bewegingsapparaat, 
kan het kind het speeltje onder A na een paar keer voortvarend vinden. 
Het kind volgt als het ware het in de omgeving gebaande pad waarvan 
een sterk activatiespoor tijdelijk beschikbaar is. Wanneer het speeltje onder
kleedje B wordt verstopt, ontstaat er een tweede activatiespoor dat met déze
verplaatsing correspondeert. De gebeurtenis is echter eenmalig. Het tweede
spoor is daarom zwakker en vervalt relatief snel. In het klassieke experiment
liggen de kleedjes bovendien dicht bij elkaar. Ze zien er precies hetzelfde 
uit en de omgeving is verder zo neutraal mogelijk gehouden. Het gevolg
hiervan is dat in het activatieveld de sporen voor de verplaatsingen onder 
de kleedjes A en B ook dicht bij elkaar liggen en overeenkomstige
karakteristieken tonen. Dit heeft consequenties voor de planning van het
zoeken. In feite is er verwarring, maar omdat het activatiepatroon voor
gebeurtenis A naar verhouding nog sterk is, tendeert het kind naar zoeken
onder A. 

Het activatieveldmodel verklaart de wisselende uitkomsten van verschillende
varianten van de A-niet-B proef in eerder onderzoek. Verder uiteenplaatsen
van A en B en het aanbrengen van andere voorwerpen of tekens in de
omgeving die puur visueel het onderscheid tussen A en B vergemakkelijken,
en langer de tijd nemen tussen de laatste A-poging en de eerste B-poging,
waardoor er meer tijd is voor verval van het A-activatiepatroon, zijn
verschillende variaties van de taak met hetzelfde gevolg: 
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de fout om bij A te blijven zoeken wordt veel minder vaak gemaakt.1

U kunt zich inmiddels wel iets van Gallistel’s zorgen voorstellen. 
Elegant is het model van Thelen en collega’s misschien nog wel, maar
eenvoudig bepaald niet. Maar het model past wel beter bij de feiten. 
Ik verbind aan het voorgaande een algemene conclusie. De kennis die
kinderen tonen, en ook de fouten die ze maken, kunnen misschien het 
beste begrepen worden als het resultaat van enerzijds het kind met een
geïntegreerd systeem voor zien, geheugen en handelen en anderzijds een
omgeving die gestructureerd is, die patronen en paden bevat die het kind
slechts hoeft te zien, op te pikken en te volgen.2

1 Welke rol zou motivatie in dit model kunnen spelen? Motivatie voegt, net als geconcentreerde aandacht,
extra activatie toe aan de sporen die met de gebeurtenissen A en B corresponderen. Hierdoor ontstaat er
een scherper contrast tussen de A- en B-sporen in het activatieveld en is bovendien het verval van het
B-spoor trager. Er is minder verwarring en het handelingsplan om onder kleedje B te zoeken is langer
beschikbaar.

2 De gedachte dat de omgeving gestructureerd is en rijk aan (visuele) informatie die direct wordt waar-
genomen en direct het handelen stuurt, is eerder uitgewerkt door Gibson (1986), als alternatief voor de
cognitivistische waarnemingsleer. In de cognitivistische benadering is de reële wereld één grote chaos van
stimuli, waarin door het bij geboorte gegeven cognitieve apparaat orde op zaken moet worden gesteld. 
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Vroege taalontwikkeling

Het tweede probleem dat ik u wil voorleggen gaat over de vroege
taalontwikkeling. Wanneer kinderen zo’n 50 tot 150 woorden kennen,
meestal tegen hun tweede verjaardag, gaan ze steeds vaker kleine zinnetjes
gebruiken van twee en drie, soms meer woorden, zoals “tafel-is-gedekt” 
en “eten-is-klaar”. Het zijn echte zinnetjes die al helemaal lijken te 
voldoen aan de basisgrammatica van onze taal. Observaties als deze hebben
theoretici er toe gebracht te veronderstellen dat ook heel jonge kinderen 
al beschikken over de grammaticale regels van de taal (Chomsky, 1959;
Pinker, 1994). Ik geef u beknopt de argumentatie. Het is een 
cognitivistische argumentatie die veel trekjes heeft van de verklaring 
van het bijendansen. 

Het eerste argument heb ik al genoemd: als jonge kinderen taalgedrag
vertonen dat er grammaticaal uitziet dan moeten ze mentaal over die
grammatica beschikken. Het tweede argument gaat verder: het is hoogst
onwaarschijnlijk, zo wordt gesteld, dat kinderen die grammatica geleerd
hebben door simpelweg te luisteren naar de taal van de volwassenen in 
hun omgeving. Het taalaanbod in een gezin blijkt bij nadere beschouwing
rommelig en heel vaak uit niet afgemaakte zinnen en andere ongrammaticale
constructies te bestaan. Bovendien blijken ouders hoogstzelden foutieve
zinnetjes van het kind te corrigeren. Hoe kunnen kinderen orde uit die
chaos halen, luidt de retorische vraag. Het derde argument borduurt hierop
voort. Zelfs als kinderen alleen maar grammaticaal zuivere zinnen zouden
horen, dan nog blijft het de vraag hoe ze in zo’n vloeiende klankreeks
onderdelen kunnen waarnemen en weten dat zo’n onderdeel een naam-
woord is of een werkwoord, als ze daar niet van te voren al gerichte ideeën
over hebben (Pinker, 1994).

In het taalontwikkelingsonderzoek heeft nog niet zo lang geleden een
briljante omkering van de bewijslast plaatsgevonden, die toegeschreven moet
worden aan de taalpsycholoog Michael Tomasello en zijn medewerkers
(Lieven et al., 2003; Tomasello, 1992, 2000). In plaats van te kijken naar wat
kinderen rond de twee jaar met een zekere regelmaat aan zinnen met een,
van buiten af gezien, grammaticale structuur produceren, is het minstens zo
interessant na te gaan welke zinnen ze niet produceren. Dit klinkt misschien
vreemd, maar hier is de redenering. Stel dat de cognitivisten gelijk hebben,
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dat kinderen beschikken over een aangeboren grammatica, dan zou je
verwachten dat ze ook zinnen kunnen produceren als “Papa-dekt-tafel” 
en “ik-ben-klaar”, en dat gebeurt niet. Observaties door de groep van
Tomasello van het dagelijkse taalgebruik van tweejarigen laten zien dat 
de zinnen die kinderen op deze leeftijd produceren beperkt blijven tot
routinematige zinnen die vaak in het taalaanbod van het gezin voorkomen.
Kinderen imiteren die taaluitingen vrij precies. Ze hebben inzicht in 
de betekenis omdat de taaluitingen gedaan worden in een betekenisvolle
context, maar ze beschikken nog niet over een grammatica waarmee 
ze nieuwe zinnen kunnen maken. 

Met het leren van de eerste woorden en het imiteren van de eerste
zinnetjes, zijn we eigenlijk al een heel eind op weg op het pad van de
taalontwikkeling. Daarvóór moet er al veel zijn gebeurd, want om woorden
en zinnen te kunnen imiteren moet een kind eerst spraakgeluid van ander
geluid kunnen onderscheiden, en vervolgens in vloeiende spraakklankreeksen
woorden, zinsdelen en zinnen kunnen horen. Is dit allemaal mogelijk zonder
dat kinderen al beschikken over aangeboren modulaire kennis van de taal?
Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend (Karmiloff & Karmiloff-
Smith, 2002). Al in de baarmoeder blijken foetussen gevoeligheid te
ontwikkelen voor menselijke spraak, vermoedelijk omdat de menselijke
spraak die zij door de baarmoederwand heen horen, gekenmerkt wordt 
door terugkerende intonatiepatronen, melodieën en ritmes. Tussen alle
andere geluiden in de baarmoeder vormen die menselijke spraakgeluiden 
een ordelijke constante. Dit laatste is belangrijk: hoewel we aan moeten
nemen dat het ontwikkelende brein gevoelig is voor geluid en in staat is
patronen in geluid te ontdekken, is de orde die het brein moet ontdekken 
al in de omgeving aanwezig in de vorm van spraak. 

In de loop van het eerste levensjaar vindt een belangrijke verfijning
plaats. Rond negen maanden geven kinderen er blijk van dat ze regelmatig-
heden in combinaties van klanken in de moedertaal herkennen en dat ze
veelvoorkomende combinaties kunnen onderscheiden van weinig voor-
komende (Chambers et al., 2003; Saffran et al., 1996). Ze tonen, anders
gezegd, kennis van, wat genoemd wordt, de fonotactische structuur van de
moedertaal. Dit vermogen om klankcombinaties te herkennen en te
onderscheiden is de basis voor het kunnen opdelen van de spraakstroom 
in afzonderlijke woorddelen, woorden, zinsdelen en zinnen, zoals in een
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baanbrekend onderzoek van Matthys en Jusczyk (2001) werd aangetoond.3

Ik trek een paar conclusies. We hoeven geen aangeboren modulair
systeem te veronderstellen voor het herkennen en opdelen van spraak in
eenheden die de bouwstenen vormen van de taal als grammaticaal systeem.
Het enige wat er moet zijn, naast een intact gehoor, is een brein dat in de
akoestische informatie in de omgeving regelmatigheden kan ontdekken, en
dat relatief frequente patronen van relatief infrequente leert onderscheiden.
De rest van het pad van de vroege taalontwikkeling is al gebaand in de
terugkerende intonatiepatronen, melodieën, ritmes, en combinaties van
spraakklanken die het kind in zijn natuurlijke omgeving aantreft. 

Ik keer kort terug naar de tweejarigen in het onderzoek van Tomasello
en collega’s (Lieven et al., 2003). Door het aanhoren en in het geheugen
opslaan van spraakeenheden, waaronder routinematige zinnetjes, bouwt 
een kind in de loop van zijn derde levensjaar een groot bestand op van 
taaluitingen. Die taaluitingen zijn gevarieerd. Sommige zinnetjes lijken 
op elkaar en vormen een type zin; andere zinnen vormen een ander type.
Deze patronen van overeenkomsten en verschillen, van frequente en minder
frequente combinaties, vormen op dezelfde manier als ik hiervoor schetste,
voor het brein de bron van de grammaticale ontwikkeling (zie ook Kemp 
& Bryant, 2003; MacWhinney, 1999). Ook het pad van de grammaticale
ontwikkeling is dus al gebaand in de vorm van de verschillende typen
zinsstructuren die het kind in zijn omgeving hoort.

3 Matthys en Jusczyk (2001) pasten de zogenaamde Head Turn Preference methode toe, een methode
die er op neer komt dat links en rechts van het kind via luidsprekers een spraakstimulus wordt aange-
boden. De kant die het kind met zijn hoofd opdraait, geeft aan welke stimulus herkend wordt. Er
werden nieuwe woorden geconstrueerd die in vloeiend uitgesproken paren, als één continue klankreeks,
werden aangeboden tot het kind er mee bekend was. Er waren twee typen woordparen: in één type
woordpaar werden woorden gebruikt die intern uit combinaties van klanken bestonden die in de moe-
dertaal veel voorkomen, terwijl de combinaties van klanken aan het eind van het eerste en aan het
begin van tweede woord juist infrequent waren. Verwacht werd dat dit patroon van frequente en infre-
quente klankcombinaties kinderen zou helpen de twee woorden in de vloeiende spraakstroom te onder-
scheiden. Het andere type woordpaar werd precies andersom geconstrueerd; de combinatie van klanken
tussen de woorden was nu een frequente, terwijl de combinaties van klanken intern dat niet waren.
Kinderen toonden herkenning van de afzonderlijke woorden als ze van het eerste type waren, en geen
herkenning als ze van het tweede type waren. 



14 Verdwalen langs gebaande paden – Paul Leseman

Structuur-als-vorm

De voorbeelden die ik zojuist heb besproken raken aan een fundamentele
vraag hoe uit menselijk gedrag conclusies over de onderliggende mentale,
neurobiologische en in laatste instantie genetische factoren kunnen worden
getrokken, die dit gedrag veroorzaken. De fout die hierbij vaak wordt
gemaakt is door Fischer de fout van het ‘structuur-als-vorm’ zien genoemd
(Fischer & Bidell, 1998). Als gedrag een geordend patroon vertoont, en
beschreven kan worden in termen van begrippen, regels, berekeningen 
en modulen, dan is het verleidelijk te concluderen, zoals cognitivisten doen,
dat die structuur werkelijk in die vorm in een brein of genotype bestaat.
Toch is er geen dwingende logica om dit te doen. Sterker nog, er zijn
alternatieve modellen die aannemelijker zijn omdat ze beter passen bij 
de wisselende feiten, zoals ik in het voorgaande heb proberen te tonen. 

Ik kom, na enige omzwervingen, toe aan het hoofdonderwerp van mijn
opdracht binnen de orthopedagogiek: leerproblemen en leerstoornissen. 
Ik zal kort ingaan op leerproblemen op het gebied van lezen en rekenen, 
en betogen dat ook in het onderzoek op deze gebieden de fout van het
structuur-als-vorm zien wordt gemaakt, met onwenselijke gevolgen voor 
de theorievorming en het praktische handelen. Ik zal ook de aanzet schetsen
van een alternatieve benadering die voor het werk in mijn onderzoeksgroep
de komende jaren het richtsnoer vormt. Ik begin met lezen. 
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Leesmoeilijkheden

Naar schatting 10 tot 15% van de leerlingen heeft ernstige problemen 
met het leren lezen aan het begin van het basisonderwijs. Tegen de 4% blijft
ook na langere tijd van intensieve aandacht moeilijk lezen, en is volgens een
gangbare definitie dyslectisch (Van der Leij, 1998). De problemen met het
leren lezen hebben betrekking op een elementair onderdeel van het lees-
proces, namelijk het koppelen van een klankeenheid aan een letter. 
In onze schrifttaal, in de orthografie van het Nederlands plechtig gezegd, 
is de primaire klankeenheid die aan een letter gekoppeld moet worden, het
foneem. Kinderen leren het woordje ‘pap’ lezen als /p/-/a/-/p/ => “pap”.
Na voldoende oefening met dit soort woordjes gaat het lezen geautomatiseerd
en wordt een geschreven woordje als het ware in één keer herkend en
genoemd. Bij kinderen met leesproblemen in de beginfase van het lees-
onderwijs verloopt die eerste stap, de koppeling van een letterteken aan 
een foneem, uiterst moeizaam. De koppeling kost veel tijd per letter, is vaak
onnauwkeurig, en daarom is ook de volgende stap op het pad, het samen-
voegen van de afzonderlijk verklankte letters tot een woord, lastig. Het kind
hoort zichzelf als het ware niet het woord “pap” uitspreken bij het lezen en
herkent het woord daarom niet. 

Wat is de oorzaak van hardnekkige leesleerproblemen? Zwak lezende
leerlingen onderscheiden zich vooral van normaal lezende klasgenoten door
hun geringere vaardigheid om kleine spraakklankeenheden als lettergrepen,
de begin- en eindklank van woorden, en afzonderlijke fonemen zoals de /p/
en de /a/, te herkennen, in hun geheugen op te slaan en er bewerkingen
mee uit te voeren (Vellutino et al., 2004). Het zogenaamde foneem-
bewustzijn is de beste voorspeller van de moeite of het gemak waarmee 
de eerste leeswoordjes worden geleerd. Foneembewustzijn is de vaardigheid
om in een gesproken woord afzonderlijke fonemen te herkennen en te
manipuleren, zoals bij de opdracht: “laat uit ‘lamp’ de /p/ weg, wat krijg 
je dan?” Naast zwakke fonologische vaardigheden, wordt ook een deficit in
het snelbenoemen, rapid naming, als bijkomende oorzaak genoemd (Bowers
& Ishaik, 2003). Snelbenoemen wordt op verschillende manieren bepaald:
het zo snel mogelijk benoemen van goed geleerde letters, cijfers of
afbeeldingen van bekende alledaagse voorwerpen. Een tragere benoem-
snelheid zou vooral het leesproces in de fase van de woordherkenning
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belemmeren. De theorie van het ‘dubbele deficit’ veronderstelt dat leerlingen
met stoornissen in zowel de fonologische informatieverwerking als het
snelbenoemen het slechtst af zijn (Wolf & Bowers, 1999).4

De onderzoeksgegevens die ik zojuist samenvatte staan op zichzelf niet
ter discussie, wel de interpretatie ervan. We kunnen de gegevens enerzijds
zien als een beschrijving van systematisch gedrag, in dit geval systematisch
afwijkend gedrag, zonder te concluderen dat deze beschrijving als ‘vorm’
ergens in het brein bestaat. In het onderzoek naar leerproblemen is een
andere interpretatie dominant, namelijk dat deelvaardigheden van het
beginnende lezen, zoals foneembewustzijn en snelbenoemen, verwijzen naar
modulen van een universeel cognitief apparaat. De achterliggende oorzaak
van beginnende leesproblemen is volgens deze interpretatie een stoornis in
een fonologische module ergens in de hersenen – in een deelapparaat van het
brein, dus, dat speciaal voor het verwerken van kleine spraakklankeenheden,
zoals lettergrepen en fonemen, is bestemd. Deze stoornis heeft vermoedelijk 
een genetische basis. De stoornis is bovendien specifiek, dat wil zeggen: in
principe beperkt tot deze module. Ten slotte, er is geen wezenlijke invloed
van de omgeving op de stoornis. Het is daarom niet interessant omgevings-
invloeden te onderzoeken.5

4 De theorie van het dubbele deficiet is niet onomstreden. Er zijn twijfels over de vraag of snelbenoemen
(rapid naming) een onafhankelijk aspect is of toch te herleiden is tot fonologische vaardigheden
(Vellutino et al., 2004). Over het werkingsmechanisme bestaat veel onduidelijkheid. Een duidelijke
theorie ontbreekt (zie ook Bowers & Ishaik, 2003).

5 Hersenonderzoek met zogenaamde imagingtechnieken, zoals EEG, MSI en fMRI om functies 
en processen in de hersenen tijdens het uitvoeren van taken af te beelden, laat verschillen zien in
specialisatie en lateralisatie (taakverdeling van beide hersenhelften) tussen dyslectici en gewone lezers.
De vraag is echter of dit wijst op een oorzaak of gevolg, immers in de normale ontwikkeling van
mensen is specialisatie van hersengebieden en lateralisatie van functies een gevolg van cumulerende
ervaringen en leerprocessen (Stiles et al., 2003). Dat er een rol is voor de genen lijdt weinig twijfel.
Kinderen van ouders met dyslexie hebben een tien keer grotere kans zelf als dyslectisch te worden
gediagnosticeerd, maar het verband is niet deterministisch. Onderzoek met eeneiige en twee-eiige
tweelingen toont een effect van erfelijkheid van 50 tot 60%, maar laat daarmee tegelijkertijd zien 
dat er veel ruimte is voor omgevingsinvloeden. Onderzoek volgens de zogenaamde linkagemethode 
heeft geleid tot identificatie van gengroepen op het 6e en 15e chromosoom, maar ook dit onderzoek 
laat zien dat de speelruimte voor omgevingsfactoren groot is (Wood & Grigorenko, 2001). 
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Er zijn echter goede redenen om de modulaire interpretatie en de
consequenties daarvan te verwerpen. Ik sluit me aan bij een kort geleden
gepubliceerde beschouwing van Thomas en Karmiloff-Smith (2002), die de
volgende tegenargumenten geven. Ten eerste, het modulaire model is niet
verenigbaar met de groeiende kennis uit onderzoek naar de ontwikkeling
van de hersenen (Johnson, 1998; Quartz & Sejnowski, 1997; Rosenzweig,
2003). Dit onderzoek laat zien dat een kind ter wereld komt met een brein
dat nog grotendeels ongespecificeerd is, waarin geen afgebakende modulaire
structuren aan te tonen zijn die voor hogere functies op het gebied van taal
en denken verantwoordelijk zijn. Ten tweede, hersengebieden kunnen zich
in de loop van de tijd wel specialiseren en zo het karakter van modulaire
systemen krijgen, maar in dit proces speelt de omgeving van het
ontwikkelende kind een sturende rol (Stiles et al., 2003). Ten derde, 
het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat genetische risico’s, geboorte-
beschadigingen en pedagogische trauma’s, zoals ernstige verwaarlozing, 
een directe invloed hebben op de hogere cognitieve functies die bij het leren
lezen een rol spelen. De werking van deze risico’s moet principieel op een
laag organisatieniveau van de hersenen worden gezocht. Het uiteindelijke
effect op het leren lezen wordt bemiddeld door een meerjarig ontwikkelings-
proces.6

Er ligt nog een conclusie voor de hand. Als genetische en andere vroege
risico’s op een weinig gespecificeerd laag-organisatieniveau van de hersenen

6 Het onderzoek volgens het modulaire model heeft zijn eigen feiten geproduceerd, zo stellen Thomas en
Karmiloff-Smith (2002). Aan die feiten is het model vervolgens getoetst en passend bevonden, terwijl
andere feiten - vooral patronen van co-morbiditeit - zijn genegeerd die tot andere inzichten hadden
kunnen leiden. De oorzaak daarvan is het theoretische vertrekpunt dat hardnekkige leesproblemen 
door een stoornis in een specifiek modulair systeem worden veroorzaakt, waar andere modulen van
afgeschermd zijn. Thomas en Karmiloff-Smith noemen dit het postulaat van de residual normality,
de gedachte dat er naast de specifieke stoornis overigens niets aan de hand is. Het vertrekpunt vertaalt
zich in de onderzoeksopzet. Zo wordt in veel onderzoek naar leesstoornissen gewerkt met speciaal
geselecteerde groepen leerlingen. Naast een groep normale lezers voor vergelijking, gaat het meestal 
om een groep lezers die alleen op leesgebied problemen hebben; leerlingen met meer problemen 
(co-morbiditeit) worden als regel buiten beschouwing gelaten (Vellutino et al., 2004). Pas de laatste
jaren neemt de belangstelling voor patronen van co-morbiditeit toe (Adams & Snowling, 2000).
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inwerken, dan is het eerder uitzondering dan regel dat er later maar één
specifiek probleem ontstaat. Veel waarschijnlijker is het dat er meer
afwijkingen worden gevonden. Daarvoor is inmiddels bewijs. In een van
schaarse prospectieve onderzoeken op dit gebied (Scarborough, 1990), werd
een groep tweejarigen uit gezinnen met dyslectische ouders gevolgd tot een
leeftijd van 8 jaar. Hun taalontwikkeling werd vergeleken met een groep
kinderen zonder genetisch risico. Uit het ontwikkelingsverloop van de
risicogroep bleek inderdaad een uitwaaierend effect. Op tweejarige leeftijd
waren er nog geen verschillen in taalvaardigheid; op 21/2-jarige leeftijd 
bleken er verschillen in grammaticale kennis en spraaknauwkeurigheid; op 
3-jarige leeftijd ontstonden er ook verschillen in woordenschat; op 5-jarige
leeftijd kwamen daar nog verschillen bij in letterkennis, foneembewustzijn en
snelbenoemen, die, zoals eerder gezegd, gelden als de directe oorzaken van
leesproblemen (zie voor soortgelijke resultaten Gallagher et al., 2000;
Lyytinen et al., 2003).

Ernstige leesproblemen hebben te maken met problemen in de
verwerking van spraakklanken, daarover bestaat weinig twijfel. Maar anders
dan de modulaire visie suggereert, is het primaire probleem diffuus, is het
een gevoeligheid voor het ontwikkelen van leesproblemen (Vellutino et al., 2004).
Het is denkbaar dat dit risico zich in eerste instantie manifesteert als een
basaal probleem van de spraakwaarneming en spraakklankonderscheiding, 
dat terug te voeren is op afwijkingen of schade op een laag niveau van de
hersenorganisatie, zoals het magnocellulaire systeem (Vellutino et al., 2004).
Er zijn nieuwe gegevens die suggereren dat het basale probleem te maken
zou kunnen hebben met afwijkingen in de waarneming van klankduur en
klankcontouren, en dus in de eerste plaats een probleem is van het gehoor-
systeem van de hersenen, maar in tweede instantie natuurlijk ook van de
spraakklankverwerking (Goswami, 2003). Hoe het ook zij, voor de ortho-
pedagogiek is vooral de vraag van belang hoe de diffuse stoornis zich vanuit
deze beginconditie verder ontwikkelt, of deze uitwaaiert of juist een
specifiek karakter krijgt, en welke rol de omgeving daarbij speelt.
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Verdwalen

Ik keer kort terug naar de rol van de omgeving als bron van informatie
voor de taalontwikkeling. Er ligt, zo stelde ik, voor de nieuwkomer een
goed gebaand pad gereed dat begint bij het spraakgeluid dat in de baar-
moeder doordringt, dat wordt vervolgd met het over en weer vocaliseren
tijdens de eerste maanden na de geboorte en dat doorloopt tot de woorden,
de zinnen en de gesprekken in het gezin in de jaren daarna. Het pad kent
ook vertakkingen die vooral van belang zijn voor de relatie tussen taal en
lezen. Ik ga er kort op in. Liedjes zingen en rijmpjes opzeggen is een aparte
vorm van taalaanbod die een belangrijke bron blijkt te zijn voor de
groeiende bewuste kennis van een kind van de klankstructuur van de taal
(Goswami, 2001). Een volgende stap sluit hierop aan. De voorbeelden die
ouders geven van lezen en schrijven maken jonge kinderen nieuwsgierig 
naar de geschreven taal en de eerste pogingen van kinderen om zelf letters 
te lezen en te schrijven zijn de basis voor de ontwikkeling van bewuste
foneemkennis, want er is – goedbeschouwd – eigenlijk maar één reden voor
het kinderbrein om foneembewustzijn te ontwikkelen, en dat is om letters 
te leren lezen en schrijven (Baker et al., 1998). Het beginnende leesonderwijs
is het sluitstuk van deze ontwikkeling. 

Er is nóg een vertakking van belang. Ik noem dit gemakshalve het pad
van de complexe grammatica en de zeldzame, speciale woorden die typerend
zijn voor geschreven teksten. In het gezinsleven is dit pad gebaand in de
vorm van gesprekken over belevenissen, gebeurtenissen en feiten die buiten
het onmiddellijke hier-en-nu vallen. Dergelijke gesprekken vragen, net als in
geschreven taal, om heldere verwijzingen naar tijd en plaats, om gebruik van
jargon, om verduidelijking in woorden van tijd-ruimte- en oorzaak-gevolg-
relaties, en om logische verbindingen tussen zinnen om er één samen-
hangend verhaal van te maken. Het pad wordt verder gebaand door
activiteiten als voorlezen en praten naar aanleiding van het voorlezen (Bus,
2001; Leseman & de Jong, 1998; Leseman & van Tuijl, 2005). Er is in deze
situaties van taalgebruik sprake van een aparte grammatica, een grammatica
voor complexe zinnen en teksten die horen bij formele contexten van taal-
gebruik (Halliday, 1994; Ravid & Tolchinsky, 2002).

Kinderen met een stoornis in de spraakklankverwerking op een laag
niveau in de hersenorganisatie verdwalen langs deze gebaande paden, zo is
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mijn veronderstelling. Zij zijn minder goed in staat om de fonotactische
structuren van de spreektaal te herkennen, te categoriseren, op te slaan, en te
bewerken, terwijl daarin nu juist de benodigde informatie is vervat over rijm
en fonemen, over woorden en zinsstructuren. De mate waarin zij verdwalen
hangt af van de ernst van de primaire stoornis – van de hoeveelheid schade
(Thomas & Karmiloff-Smith, 2002; Oliver et al., 2000), maar waarschijnlijk
ook van de dwingendheid en duidelijkheid van de uitgezette paden. 
Een belangrijke vraag voor orthopedagogen is of krachtige taalomgevingen
compensatie kunnen bieden voor neurobiologische afwijkingen, of zij de
ernst en breedte van de stoornis kunnen beperken. Helaas heeft deze vraag
nog maar weinig aandacht gekregen in het onderzoek naar leesstoornissen. 

Ook kinderen zonder stoornis kunnen, in het licht van wat de school
vraagt, verdwalen als in de omgeving waarin zíj opgroeien, belangrijke
ontwikkelingspaden ontbreken of niet duidelijk en krachtig zijn uitgezet. 
Ik doel hier op de grote verschillen in taalaanbod en cognitieve stimulering
die tussen gezinnen van verschillende sociaal-economische en etnisch-
culturele achtergrond bestaan, waarvan ik in mijn eigen werk verslag heb
gedaan (Leseman & de Jong, 1998; Leseman & van den Boom, 1999;
Leseman & van Tuijl, 2005; zie ook Bradley & Corwyn, 2002). 
Te verwachten is dat culturele verschillen in taalaanbod en cognitieve
stimulering leiden tot verschillen in de hersenontwikkeling, zoals onlangs
door Molfese en collega’s (2003) werd getoond. 

Een bijzonder interessante groep wordt gevormd door kinderen die in
hun eerste levensjaren met een andere taal dan het Nederlands opgroeien 
en daarom in eerste instantie andere fonotactische kennis verwerven. Een
kernvraag is hoe dàt feit het leren van het Nederlands beïnvloedt. Er zijn
aanwijzingen dat specialisatie van het brein tot de klankstructuren van de
moedertaal, de gevoeligheid voor de klankstructuren van een nieuwe taal
vermindert (Iverson et al., 2003; Thorn et al., 2002; Swanson et al., 2004).
Geldt dit ook voor Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland?
Verklaart dit hùn hardnekkige leerproblemen op het gebied van taal en
lezen? Voor de orthopedagogiek van vandaag zijn dit belangrijke vragen. 
Ik ben daarom bijzonder verheugd dat ik samen met collega’s Vallen en
Schoonen van de Universiteiten van Tilburg en Amsterdam, door NWO 
in staat ben gesteld de komende jaren naar deze vragen een grootschalig
onderzoek te doen. 



Lezen na groep 3

Lezen gaat uiteindelijk niet om afzonderlijke woorden, maar om
woorden die in een zinvol verband met andere woorden staan, zoals in een
zin of tekst. Het gaat uiteindelijk niet om verklanken, maar om begrijpen
wat de betekenis is van een zin of tekst. Uiteraard is er een verband tussen
de vloeiendheid van het lezen van afzonderlijke woorden en de vloeiendheid
van het lezen van een zin, maar het verband is niet één-op-één. Woorden 
in een betekenisvol verband worden sneller en gemakkelijker gelezen dan
dezelfde woorden als ze afzonderlijk worden aangeboden (Jenkins et al.,
2003). De verklaring is dat lezers bij het lezen van woorden in een context
gebruik maken van hun kennis van grammatica en woordbetekenissen, en
van hun kennis van de wereld. Dit vergemakkelijkt als het ware ‘top-down’
de woordherkenning.

Naarmate het lezen meer en meer om echte teksten gaat, zo kunnen we
hieruit afleiden, gaan daarom andere vaardigheden en inhoudelijke motivaties
een grotere rol spelen. Deze verandering van de leestaken die leerlingen
krijgen, is een ontwikkelingspad dat in de context van de school is gebaand
door de opbouw van de leergang en ook door de start van onderwijs in een
vak als wereldoriëntatie, waarbij taalkundig complexe teksten aan de orde
komen. Door deze veranderingen is het leren lezen al gauw niet meer de
ontwikkeling van één pad, het pad van foneembewustzijn tot woord-
herkenning, maar een druk kruispunt van verschillende ontwikkelingspaden.
Wat betekent dit nu voor het beloop van aanvankelijke leesproblemen? 

Een recent onderzoek van Snowling en collega’s plaatst deze kwestie in
perspectief (Snowling et al., 2000; zie ook Leach et al., 2003). Er werd een
groep kinderen gevolgd die op 51/2-jarige leeftijd, vlak voor het begin van 
het leesonderwijs, gediagnosticeerd waren als ‘risicokinderen’ vanwege hun
slecht ontwikkelde fonologische vaardigheden. In de groep waren kinderen
opgenomen met een fonologisch tekort maar met verder normale taalkennis,
naast kinderen met een even ernstig fonologisch tekort, maar bovendien 
met beneden-gemiddelde woordkennis en grammaticale vaardigheden. 
Beide groepen kinderen hadden aanvankelijk in dezelfde mate moeite met
het lezen, maar in de loop van de tijd veranderde dit beeld. De kinderen met
een geïsoleerd fonologisch tekort haalden hun achterstand in. Zij presteerden
steeds beter op leestaken naarmate deze moeilijker werden. Op één punt
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week deze groep nog wel af: nog steeds scoorde ze beduidend lager op tests
van het foneembewustzijn. De kinderen met de bredere taaltekorten,
daarentegen, raakten op alle fronten steeds verder achterop. 

Ik trek hieruit een paar conclusies. Een aanvankelijk fonologisch
probleem wordt niet volledig opgeheven, maar in de ontwikkeling van
leesvaardigheid kunnen compenserende processen een rol spelen die
voorkómen dat het primaire probleem tot een blijvende stagnatie leidt. 
Deze compenserende werking kan niet los gezien worden van de context.
Voor de kinderen met het beperkte fonologisch tekort was het, paradoxaal
genoeg, maar goed dat zij gaandeweg in het onderwijs steeds moeilijkere
teksten moesten lezen, want juist daardoor kon het aanvankelijke probleem
grotendeels overkomen worden.
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Rekenproblemen

Ik had beloofd ook nog in te gaan op leerproblemen op het gebied 
van rekenen. Ik begin met de constatering dat rekenleerproblemen veel
minder aandacht krijgen in onderzoek en beleid dan leesproblemen. 
Dat is opmerkelijk en ten onrechte, want het persoonlijke en maat-
schappelijke belang van rekenen en wiskunde is niet gemakkelijk te
overschatten. Ernstige rekenproblemen komen bovendien zeker niet minder
vaak voor. Volgens internationaal onderzoek is zelfs bij 5 tot 8% van de
leerlingen sprake van een specifieke rekenstoornis die hardnekkig is, niet 
aan algehele zwakbegaafdheid of andere handicaps is te wijten, en daarom
tegenwoordig het label dyscalculie krijgt (Geary, 2004; zie echter
Ruijssenaars et al, 2004, die een lager prevalentiecijfer noemen). 

Rekenproblemen aan het begin van het basisonderwijs kunnen heel
divers zijn, wat samenhangt met de verschillende aspecten van reken-
vaardigheid, die ik kort zal beschrijven. De eerste rekensommen hebben
betrekking op het optellen van kleine getallen, bijvoorbeeld ‘5 erbij 3’. 
Eén van de eerste, nog onrijpe manieren om dergelijke sommen op te lossen
is al tellend eerst in vijf beurten steeds één vinger op te steken en dan in 
drie beurten er steeds één vinger aan toe te voegen (‘tel-alles’). Door veel 
te oefenen met deze eenvoudige sommetjes verwerven leerlingen kennis 
van zogenaamde rekenfeiten: “5 erbij 3 is 8” wordt als één feit opgeslagen 
in het geheugen en daarom kunnen leerlingen op een gegeven moment de
oplossingen van rekensommen zonder te tellen direct opdiepen. Later, bij 
het rekenen met cijfers boven de tien, wordt van die eerste feitenkennis
dankbaar gebruik gemaakt. Een rekensom met grote getallen kan gesplitst
worden in sommen met cijfers beneden de tien, waarvan de oplossing
onmiddellijk beschikbaar is.

Uit het onderzoek naar ernstige rekenmoeilijkheden komen verschillende
typen zwakke rekenaars naar voren, waarvan ik de belangrijkste twee zal
bespreken (Geary, 2003, 2004). Het eerste type toont voornamelijk moeilijk-
heden met tellen en alle latere rekenprocedures. Deze leerlingen blijven vaak
lang gebruik maken van inefficiënte telstrategieën zoals de ‘tel-alles’ strategie.
De cognitivistische verklaring is dat er een stoornis is in het geheugen voor
algemene rekenbegrippen en rekenprocedures. Ook zou er een stoornis
kunnen zijn in het systeem dat betrokken is bij de planning en coördinatie
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van deelstappen, wanneer een moeilijk som in makkelijkere sommen wordt
gesplitst, en bij het onderdrukken van foutieve antwoorden. Het tweede type
zwakke rekenaars toont voornamelijk moeilijkheden met de overgang van
handelend rekenen naar het opslaan en opdiepen van rekenfeiten. Dit zou
wijzen op een stoornis in de taalgeheugenmodule.7

Opnieuw staan de onderzoeksgegevens die ik zojuist beknopt samenvatte
op zichzelf niet ter discussie, maar wel is er weer discussie mogelijk over
deze interpretatie ervan in termen van defecten in cognitieve modulen. 
Ik zal de algemene bezwaren tegen het modulaire model die ik eerder bij 
de verklaring van leesproblemen heb besproken, hier niet nog eens herhalen.
Ze zijn mijns inziens echter onverkort geldig. In plaats daarvan wil ik enkele
onderzoeksuitkomsten delen, die een beeld geven van het ontwikkelings-
perspectief dat ik als alternatief voor de modulaire benadering zie.

Uit het voorliggende onderzoek kan afgeleid worden dat de reken-
vaardigheid van geoefende rekenaars terug gaat op twee onderscheiden
systemen met hun eigen ontwikkelingsverloop (Dehaene et al., 1999;
Rourke & Conway, 1997). Het eerste systeem is voor de globale herkenning
van aantal, voor een globaal inzicht in handelingen met aantal, zoals
toevoegen en weghalen van eenheden, en is nauw met het zien en visuele
geheugen verweven. Het stelt mensen in staat om, bijvoorbeeld, globaal
aantallen te schatten en een redelijk precies, hoewel niet exact, idee te
hebben van de uitkomst van een rekensom. Het tweede systeem is een
verbaal systeem en nauw verbonden met het leren van de telrij van de taal,
de telwoorden dus. Het is bestemd voor exacte herkenning van aantal, voor
exacte rekenoperaties en voor expliciete opslag daarvan in het geheugen
(Sarnecka & Gelman, 2004). 
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7 De typologie is al langer bekend en wordt ondersteund door hersenafbeeldingsonderzoek dat voor deze
typen rekenproblemen verschillende patronen van afwijkingen in verschillende gebieden van de hersenen
toont (Dehaene et al., 1999; Rourke & Conway, 1997). Maar we kunnen dezelfde vraag stellen als
bij leesproblemen (noot 5): wijst dit op een oorzaak of gevolg? Er zijn ook duidelijke aanwijzingen
voor een genetische basis van rekenmoeilijkheden (Shalev et al., 2001). Kinderen van ouders met
ernstige rekenmoeilijkheden hebben een 10 keer grotere kans zelf de diagnose dyscalculie te krijgen,
maar opnieuw is het verband niet deterministisch.



Ik schets kort wat er over de vroege ontwikkeling van het eerste systeem
bekend is. Baby’s van een maand of vijf blijken al verschil te zien tussen een
verzameling van twee voorwerpen en een verzameling van drie. Ze kunnen
ook de verandering zien als er een voorwerp wordt toegevoegd of wordt
weggehaald, en ze zien dat er een verschil is tussen toevoegen en weghalen,
dus tussen optellen en aftrekken. Baby’s van vijf maanden kunnen niet alleen
verschillen in aantal ontdekken als het gaat om voorwerpen, maar ook als het
gaat om geluiden en handelingen, en ze kunnen dat ook bij configuraties van
stippen die, zoals een zwerm vogels, voortdurend in beweging zijn (Wynn et
al., 2002). Kinderen van een maand of elf zijn in staat volgorden in aantallen
te herkennen en relaties als “groter dan” en “kleiner dan” te onderscheiden
(Brannon, 2002).8

De vraag brandt natuurlijk al een tijdje op uw tong: is dat eerste systeem
nu wel of niet een aangeboren rekenmodule? Ik sluit mij aan bij de conclusie
van Ansari en Karmiloff-Smith (2002) dat het globale systeem voor aantal-
kennis het beste gezien kan worden als een dynamisch neuronaal netwerk,
zoals het model van Thelen en collega’s dat ik eerder behandelde. Een
dergelijk netwerk representeert configuraties van voorwerpen, gebeurtenissen,
visuele en ook geluidsprikkels op een analoge manier, waarbij eigenschappen
als aantal en verschil in aantal er als het ware vanzelf uitspringen. In een
recent onderzoek bleken zes maanden oude kinderen een groepje van
8 stippen, geprojecteerd op een scherm, goed te kunnen onderscheiden van
een groepje van 16 stippen, maar wonderlijk genoeg niet van een groepje
van 12 stippen (Xu & Spelke, 2000). De wisselende onderzoeksresultaten
doen denken aan de A-niet-B proef en kunnen op dezelfde manier verklaard
worden. Stippengroepjes van 8 tegen 12 roepen op deze leeftijd nog niet
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8 Een interessante vraag, die de gemoederen flink bezighoudt, is waar dit vroege inzicht op wijst: 
zien baby’s in de eerste plaats groeperingen van afzonderlijke voorwerpen waarbij een verschil in 
aantal een van de aspecten is die daarbij opvalt, òf zien ze direct aantallen los van het soort voorwerp?
De onderzoeksgegevens zijn niet eenduidig. De veronderstelling dat jonge kinderen vooral voorwerpen
zien, met herkenning van aantal als een soort bijeffect, klopt met de bevinding dat het herkennen en
onderscheiden van aantallen sterk verslechtert als voorwerpen worden gebruikt die niet voldoen aan 
de typische kenmerken van het voorwerp-zijn (Spelke & Van de Walle, 1993). Voor het andere
standpunt is er echter ook bewijs (Wynn et al., 2002; Xu & Spelke, 2000). Misschien is de discussie
eenvoudig te beslechten als we uitgaan van een dynamisch netwerk à la Thelen et al. (2001). 
Voor het netwerk maakt het niet uit of voorwerpen dan wel stippen worden aangeboden.



voldoende van elkaar onderscheiden activatiepatronen op, 8 tegen 16 stippen
wel. 

Ik voeg daar nog een veronderstelling aan toe. Een natuurlijke omgeving
is vol van aantallen, hoeveelheden, volgorden, en relaties als “erbij” en
“groter dan”. Een brein dat in staat is configuraties te herkennen waarin 
die rekenkennis is vervat en dat daaruit abstractere begrippen en operaties
kan destilleren (Kirkham et al., 2002), komt een heel eind op streek op het
pad van de niet-exacte rekenontwikkeling (Zur & Gelman, 2004).

Als er geen specifieke rekenmodule is met schade, hoe kunnen we
ernstige leerproblemen op het gebied van rekenen dan verklaren? Er is 
hier helaas veel minder over bekend dan over de basale problemen bij lees-
problemen. Ik moet me daarom beperken tot enkele speculatieve gedachten
(zie ook Ansari & Karmiloff-Smith, 2002). Mijn veronderstelling is dat
ernstige leerproblemen op het gebied van rekenen net als op het gebied van
lezen een – voorlopig – sluitstuk zijn van een afwijkend ontwikkelingstraject
dat waarschijnlijk het gevolg is van een afwijking of beschadiging op een laag
niveau in de hersenorganisatie. Met behulp van de computer kan de werking
van neuronale netwerken worden nagebootst, en kan ook het effect van
basale afwijkingen worden bepaald. In een dergelijke simulatiestudie bleken
verschillende afwijkingen hetzelfde brede effect te hebben: het netwerk was
minder goed in staat informatie uit de omgeving op een analoge manier te
representeren (Oliver et al., 2000). Voor het ontwikkelen van niet-exacte
rekenkennis kan dat een fundamenteel probleem zijn, want dit proces is
gebaseerd op de analoge representatie van groeperingen van stimuli. 
Het is ook duidelijk dat een basale stoornis op een laag-organisatieniveau 
van de hersenen eerder tot breed uitwaaierende dan tot specifieke problemen
zal leiden. Specifieke rekenproblemen zijn daarmee, net als specifieke
leesproblemen, eerder uitzondering dan regel (Rourke & Conway, 1997). 

De ontwikkeling van het tweede systeem, het verbale systeem van
rekenen, begint met het leren tellen vanaf een jaar of drie. Groepjes van
voorwerpen en stimuli vormen door toekenning van een telwoord opeens
een exact getal of krijgen een precieze plaats in een rij (Gelman, 2000;
Sarnecka & Gelman, 2004). Ook hier is er in principe sprake van een pad 
dat in allerlei dagelijkse routines in het gezin of in de peuterspeelzaal is
gebaand. Tellen is alom, zou men zo denken. Toch bleek onlangs in een
onderzoek van Tudge en Doucet (2004) dat spontane reken- en wiskunde-
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activiteiten als tellen, wegen, en meten veel minder vaak voorkomen in 
het leven van drie- en vierjarigen dan activiteiten als voorlezen en letters
schrijven. In gezinnen met een lage sociaal-economische status was de
situatie het schrijnendst. Duidelijk is dat een verarmde omgeving op het
gebied van rekenen een belangrijke bron kan zijn van rekenproblemen.
Duidelijk is verder dat kinderen met taalstoornissen en dyslexie eveneens 
een risico op ernstige rekenproblemen lopen, vanwege de rol van taal en
lezen bij de ontwikkeling van het exacte systeem van rekenen.

Sommige leerlingen hebben veel moeite met het verwerven en
gebruiken van rekenfeiten. Een speculatieve verklaring is dat bij hen de
integratie van het eerste, analoge niet-exacte rekensysteem met dat van het
tweede, verbale systeem niet goed tot stand komt (Ansari & Karmiloff-
Smith, 2002). Rekenfeiten die in taal zijn vervat, blijven daardoor betekenis-
loos. Dat kan komen doordat het niet-exacte systeem zich afwijkend heeft
ontwikkeld, maar het kan ook het integratieproces zelf betreffen dat nog
onvoldoende op gang gekomen is in de voorschoolse periode, omdat tellen
minder alom is dan gedacht.9

Ik concludeer dat ook op het gebied van ernstige rekenproblemen
nieuwe inzichten te verwachten zijn van de ontwikkelingsbenadering.
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9 Interessant in dit verband is een interventieonderzoek van Gelman en collega’s (Zur & Gelman,
2004). In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van de informele niet-exacte rekenkennis van peuters
en kleuters door ze te vragen de uitkomst van optelsommen te voorspellen. Die voorspellingen moesten
de kleuters vervolgens door exact te tellen controleren. Dat leidde zelfs op deze jonge leeftijd al tot
verrassend nauwkeurige oplossingen van rekensommen die normaal pas in groep 3 aan de orde komen.
Globaal voorspellen en vervolgens exact laten controleren is misschien een alternatief ontwikkelingspad
dat in het rekenonderwijs speciaal voor zwakke rekenaars uitgezet zou kunnen worden om integratie
van het globale en exacte systeem te bevorderen.



Samenvattend

Ik heb u uitvoerig onderhouden over theoretische verklaringsmodellen
op het gebied van het leren en problemen in het leren van school-
vaardigheden. Ik heb betoogd dat de modulaire cognitivistische benadering
weliswaar eenvoudig, elegant en aansprekend is, maar in het onderzoek, de
diagnostiek en behandeling van leerproblemen dwaalsporen heeft uitgezet. 
Ik vat de hoofdpunten van mijn betoog nog eens samen: 

– De omgeving van opgroeiende kinderen is niet chaotisch, zit niet
boordevol irrelevante stimuli en taalfouten, maar is juist gestructureerd,
informatief en biedt aan nieuwkomers ecologisch, pedagogisch en
cultureel gebaande paden voor de ontwikkeling van hogere taal en
cognitieve vaardigheden. 

– Er is geen dwingende logica om te veronderstellen dat het menselijke
brein al bij de geboorte is toegerust met modulaire systemen voor object-
kennis, taalkennis en getalkennis die niet wezenlijk anders zijn als van die
van volwassenen. Het volstaat om te veronderstellen dat het menselijke 
brein de gebaande paden in zijn omgeving kan volgen en dat het brein
door deze paden te volgen kennis ontwikkelt, speciale functies en
vaardigheden construeert en zich aldus organiseert en specialiseert.

– Ernstige leerproblemen zijn niet direct te herleiden tot beschadigingen 
of afwijkingen in specifieke modulen voor hogere cognitieve en taal-
functies. Genetische risico’s, geboorterisico’s en vroege pedagogische
trauma’s grijpen aan op een laag-organisatieniveau van de hersenen en
beïnvloeden zó de ontwikkeling. Het uiteindelijke effect – de aard, ernst
en breedte – van de stoornis staat niet los van de omgeving waarin de
ontwikkeling zich voltrekt. 

– Het idee van een specifieke stoornis (in een specifieke module) is 
daarom dubieus. Specifieke leerstoornissen zijn de uitzondering, breed
uitwaaierende problemen en stoornissen – dus co-morbiditeit – zijn de
regel. Er is meer prospectief longitudinaal onderzoek nodig om inzicht te
krijgen in de dynamische ontwikkeling van een basale afwijking in relatie
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tot de pedagogisch en cultureel diverse omgevingen waarin kinderen
opgroeien. Dit onderzoek kan aanknopingspunten opleveren voor
preventieve interventies en ondersteuning van compensatiemechanismen. 

– Ook kinderen zonder neurobiologisch naspeurbare stoornis kunnen
ernstig verdwalen in de voorschoolse periode als in hun omgeving
geschikte ontwikkelingspaden ontbreken. Er is daarom geen principieel
verschil tussen ernstige leerproblemen met een genetisch-biologische
achtergrond en leerproblemen met een culturele oorzaak. 

Aan mijn betoog wil ik de aanbeveling verbinden om meer theorie- 
en modelvormend onderzoek te doen in de orthopedagogiek. In ons
onderzoeksprogramma maken we er al vast een begin mee. Onlangs is onder
leiding van mijn collega Jongmans onderzoek van start gegaan onder te vroeg
geboren kinderen met de A-niet-B taak als centraal paradigma. Ik ben blij
dicht bij het vuur te mogen zitten. Onderzoek naar de vroege ontwikkeling
van denkvaardigheid, rekenvaardigheid en rekenstoornissen heeft een hoge
wetenschappelijke en maatschappelijke urgentie. Ik ben daarom ingenomen
met de expertise op deze gebieden van mijn collega’s Van Luit, Hamers 
en Kroesbergen en hoop samen met hen het onderwerp hoog op de
onderzoeksagenda te krijgen. Het onlangs door mijzelf en mijn collega’s
Mayo en Scheele gestarte onderzoek naar de vroege taalontwikkeling in een
meertalige context, dat Tomasello’s theorie als vertrekpunt heeft, wil ik ook
graag in dit rijtje plaatsen.
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Ter afsluiting

Ik ben aan het einde van mijn betoog gekomen. Het is daarom tijd dat ik
u in alle openheid enkele eigenaardigheden van de praktische orthopedagogiek
voorleg die te maken hebben met enerzijds de vraagstellingen waar ortho-
pedagogen mee worden geconfronteerd en anderzijds een al te klakkeloze
toepassing van het modulaire model. 

De eerste eigenaardigheid betreft het diagnosticeren van leerproblemen
en indiceren van behandeling. De context wordt gevormd door de omstandig-
heden in het onderwijs, regelgeving op het gebied van verwijzing en
behandeling, en de belangen van kinderen en ouders. Aan orthopedagogen
bij wie een leerling is aangemeld wordt vaak gevraagd een ‘ja of nee’
beslissing te nemen: moet het kind geplaatst worden in het speciaal onderwijs
of niet, kan een dyslexie- of dyscalculieverklaring getekend worden of niet.
De belangen zijn groot. Een leerling met erkende dyslexie kan rekenen op
allerlei hulp ter compensatie en extra tijd bij de CITO-toets in groep 8; een
leerling met erkende dyscalculie mag op school temporekenen overslaan en
een rekenmachine gebruiken. Andere leerlingen die moeilijk of matig leren,
maar niet voldoen aan de officiële diagnose, worden niet in de watten gelegd.
Er is bezinning nodig op de grondslag van dit handelen, want als specifieke
modulaire stoornissen niet bestaan, dragen ‘ja-nee’ beslissingen een groot
element van willekeur in zich.

Er is traditioneel veel discussie over de juiste diagnostische criteria,
procedures en beslissingsregels (Kavale & Forness, 2003). Een nog altijd
gangbare benadering, die momenteel vooral in de Verenigde Staten wordt
gepropageerd, is uit te gaan van een groot verschil tussen de algemene
intelligentie van een leerling en diens prestaties op leesgebied of rekengebied.
Bij een grote discrepantie – de leerling is gemiddeld of bovengemiddeld
intelligent, maar presteert bijzonder zwak op lees- of rekentaken – is er
sprake van onverwacht onderpresteren, en dit zou wijzen op een specifieke
leerstoornis. De discrepantiebenadering is er niet zomaar een. Zo stellen
Kavale en Forness (2003) in hun recente hoofdstuk in het Handbook of
Learning Disabilities het gebruik van de discrepantiebenadering met zoveel
woorden gelijk aan het bestaansrecht van de discipline special education –
orthopedagogiek in ons land. Er is volgens mij slecht nieuws: het idee van
een specifieke stoornis is dubieus en daarom een te wankel fundament voor
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een wetenschappelijke discipline. Er is ook goed nieuws: een ontwikkelings-
model van leerproblemen en leerstoornissen als grondslag van onze discipline
biedt de kans weer dat te doen waar we goed in zijn, namelijk het analyseren
en beïnvloeden van de omgevingen waarin kinderen opgroeien.10

In de Nederlandse orthopedagogiek speelt de discrepantiebenadering
geen rol van betekenis meer, hoewel orthopedagogen in de praktijk om
onduidelijke redenen nog altijd discrepantiescores bepalen als onderdeel van
het diagnostische proces. De diagnose dyslexie of dyscalculie wordt echter
vooral gebaseerd op de hardnekkigheid van het leerprobleem bij – ik citeer
hier collega Van der Leij (1998; p. 167) – “aantoonbare, planmatige en
intensieve inspanningen in groep 3” (zie voor de diagnose dyscalculie
Ruijssenaars et al., 2004; p. 28). Interessant hierin is de verwijzing naar
planmatige, intensieve inspanningen, want die raakt aan de tweede
eigenaardigheid van de praktische orthopedagogiek.

Die tweede eigenaardigheid betreft de behandeling van leerproblemen
door leerkrachten, interne begeleiders, remedial teachers en orthopedagogen.
Het is nog steeds gangbaar om leerlingen die problemen hebben met het
leren van letter-foneem koppelingen, te bestoken met extra oefenstof die 
op precies dezelfde manier juist dat vraagt van deze leerlingen, waarmee zij
zoveel moeite hebben. Ook bij moeilijkheden om rekenfeiten te verwerven
door sommetjes te maken is de strategie doorgaans te kwalificeren als “meer
van hetzelfde”. Er is een tegenstrijdigheid in deze benadering: als er echt
sprake is van een stoornis, waarom dan niet het gebaande pad van het
officiële curriculum verlaten? Uit het eerder besproken onderzoek van
Snowling en collega’s (2000) blijkt dat het aanvankelijke fonologische
probleem niet volledig is te verhelpen, maar dat compenserende processen
een verdere stagnatie kunnen voorkomen. In de behandeling moet hierop
worden ingezet en dat kan aanleiding geven tot bezinning op de huidige
diagnostiek van leerproblemen en leerstoornissen. 
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10 Er is de laatste jaren veel kritiek op deze praktijk (Siegel, 2003). Gebruik van het IQ-discrepantie-
criterium veronderstelt dat er geen systematisch verband is tussen de stoornis en de intelligentie zoals
gemeten met een IQ-test. Volgens de ontwikkelingsbenadering, die ik hier heb geschetst, is dit
onwaarschijnlijk. Stoornis en IQ beïnvloeden elkaar wederzijds in hun ontwikkelingstrajecten
(Anderson, 2001; Dyck et al., 2004).



In mijn openbare les zat ook een verborgen les. Orthopedagogen houden
zich bezig met praktische problemen, vaak met een hoge urgentie. Van alle
gedragswetenschappers staan orthopedagogen het meest met hun poten in de
modder, om het populair te zeggen. De neiging van orthopedagogen zich
afkerig te houden van academische theorieën is in dit licht begrijpelijk, maar
niet goed te praten. Terecht wordt in de opleiding van orthopedagogen veel
belang gehecht aan praktische vaardigheden, maar ik hoop impliciet duidelijk
gemaakt te hebben dat zonder voortdurende terugkoppeling naar de front-
lijnen van de theorievorming, en zonder intensieve socialisatie van een
houding om dit ook na het masterdiploma te blijven doen, de ortho-
pedagogiek het risico loopt te dwalen langs platgetreden paden. 

O ja, de bijen. Bijen schijnen gebruik te maken van de stand van de zon,
dus van de informatie in hun omgeving, om de weg terug te vinden en hun
route kenbaar te maken. Ik denk niet dat ze vectoren kunnen berekenen.
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