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Het leren van de correspondenties tussen de klanken uit onze taal en de letters die we gebruiken 

om ze weer te geven, ook wel klank-tekenkoppelingen genoemd, is een cruciale stap in onze 

leesontwikkeling. Het doel van de studies in deze dissertatie was enerzijds om onze kennis van 

het leren van deze koppelingen te vergroten en anderzijds om meer te weten te komen over de 

relatie tussen dit leerproces en dyslexie. In een poging een brug te slaan tussen wetenschap en 

praktijk, richtten de studies zich in het bijzonder op concrete toepassingen voor onderwijs en 

zorg.   

Vanuit mijn praktijkervaring heeft het mij altijd gefrustreerd dat het zelfs met de meest 

succesvolle behandeltechnieken slechts in beperkte mate lukt mensen met dyslexie vloeiend te 

laten lezen. In de hoop bij te dragen aan het vinden van de sleutel die deze impasse zou 

doorbreken, startte ik mijn dissertatie met een systematisch literatuuronderzoek (Hoofdstuk 2). 

Dit onderzoek bracht mij tot het inzicht dat: 1) zeer intensieve blootstelling aan klank-

tekenkoppelingen een potentieel gunstig effect heeft op de vloeiendheid van het lezen; en 2) de 

inzet van computerspellen die zich richten op leren, unieke mogelijkheden biedt om deze zeer 

intensieve blootstelling te bewerkstelligen.      

Met deze inzichten in mijn achterhoofd startte ik met mijn collega’s een eerste empirische studie 

(Hoofdstuk 3) waarin het aanvankelijk leren van letter-klankkoppelingen centraal stond, alsook 

de invloed van de manier waarop deze koppelingen worden aangeleerd. In deze studie kregen 

kinderen die gediagnosticeerd waren met dyslexie en normale lezers een training van een uur 

waarin ze acht klank-tekenkoppelingen leerden uit een niet-bestaand schrift. Door gebruik te 

maken van een niet-bestaand schrift konden we a priori verschillen in blootstelling aan de te 

leren koppelingen uitsluiten. Kinderen uit beide groepen werden willekeurig verdeeld over drie 

condities: (a) expliciete instructie; (b) incidenteel leren aan de hand van een computerspel; of (c) 

een combinatie van (a) en (b) waarin expliciete instructie voorafging aan incidenteel leren. 

Tijdens en na de training werden letterkennis en leesvaardigheid in het artificiële schrift 

gemeten. We vonden geen verschil tussen de groepen in letterkennis, maar onder tijdsdruk 

bleken de kinderen met dyslexie significant meer fouten te maken met het koppelen van klanken 

aan letters en ook op de leestaak presteerden de normale lezers significant beter. Deze 

bevindingen gaven aanwijzingen voor een verstoord vermogen om klank-tekenkoppelingen te 

leren bij kinderen met dyslexie. Verder vonden we dat kinderen in alle condities het schrift 

leerden, maar dat de twee condities met expliciete instructie een hoger leerrendement gaven dan 

de incidenteel leren conditie. Het feit dat kinderen met dyslexie ook klank-tekenkoppelingen 

leren door het spelen van een computerspel, zoals in de incidenteel-leren-conditie het geval was, 

is van groot belang omdat het de mogelijkheid biedt behandeling verder te intensiveren zonder 

dat dit tot motivatieverlies of overbelasting leidt. 



 

 

 

De bevindingen van deze eerste experimentele studie stimuleerden ons om verder onderzoek te 

doen met de incidenteel-leren-training en deze om te vormen tot een diagnostische tool. Dit 

resulteerde in een halfuur durende dynamische test die centraal zou staan in de volgende 

studies. De dynamische test bestond uit een korte training (20 minuten) waarin kinderen met 

behulp van het eerdergenoemde computerspel acht klank-tekenkoppelingen uit het artificieel 

schrift leerden en een evaluatie van het leerresultaat. Tijdens de evaluatie werd aan de hand van 

een computertaak zowel de accuratesse als snelheid gemeten waarmee kinderen de geleerde 

koppelingen konden identificeren. Ook werd de leesvaardigheid in het artificiële schrift gemeten 

met een tijdgebonden woordleestaak.    

In een tweede experimentele studie (Hoofdstuk 4), waarin de dynamische test centraal stond, 

hebben we gekeken naar hoe het leren van letter-klankkoppelingen zich verhoudt tot de lees- en 

spellingvaardigheid, alsook tot leesgerelateerde cognitieve maten, zoals fonologisch bewustzijn 

en snelheid van benoemen. De resultaten lieten zien dat de prestaties op de dynamische test 1) 

significant correleerden met fonologisch bewustzijn en snelheid van benoemen; 2) een unieke 

bijdrage leverden aan het verklaren van individuele verschillen in lees- en spellingvaardigheid; 

en 3) boven kansniveau voorspelden tot welke groep de kinderen behoorden (dyslexie versus 

normale lezers).    

In de volgende studie (Hoofdstuk 5) richtten we ons op de prognostische waarde van de 

dynamische test en onderzochten we in hoeverre deze in staat was te voorspellen in welke mate 

kinderen met dyslexie zouden profiteren van gespecialiseerde behandeling. In dat kader werd de 

dynamische test afgenomen bij kinderen die gediagnosticeerd waren met dyslexie en 

evalueerden wij hun lees- en spellingvaardigheid voor en na een periode van tien maanden van 

gespecialiseerde dyslexiebehandeling. De resultaten wezen uit dat de prestaties op de 

dynamische test significant bijdroegen aan het verklaren van variantie in leesvaardigheid bij de 

nameting (die niet verklaard kon worden door de voormeting) en dit bovendien beter deden dan 

traditionele statische leesgerelateerde maten, zoals fonologisch bewustzijn en snelheid van 

benoemen.      

De resultaten van de eerste drie empirische studies gaven evidentie voor een fundamenteel 

verstoord vermogen van het leren van klank-tekenkoppelingen bij kinderen met dyslexie. 

Ondanks dat het door het gebruik van een artificieel schrift onwaarschijnlijk was dat onze 

bevindingen konden worden toegeschreven aan verschillen in leeservaring, konden we dit ook 

niet volledig uitsluiten. In de laatste studie (Hoofdstuk 6) gingen we daarom een stap verder en 

onderzochten het leren van klank-tekenkoppelingen bij kleuters. We namen onze dynamische 

test aan het eind van Groep 2 af bij kinderen met een verhoogd familiair risico op dyslexie en bij 

hun leeftijdgenoten zonder verhoogd risico. Het lezen van losse woorden werd twee jaar later, 



 

 

 

aan het eind van Groep 4, gemeten. De resultaten lieten zien dat de kinderen met een verhoogd 

risico op dyslexie minder goed presteerden op de dynamische test dan hun leeftijdgenoten 

zonder verhoogd risico. Ondanks dat de dynamische test werd afgenomen voor aanvang van het 

leesonderwijs, bleek deze de leesprestatie aan het eind van Groep 4 significant te voorspellen en 

op voorhand te kunnen identificeren welke kinderen later leesachterstanden zouden 

ontwikkelen. Onze data wees dus uit dat een verstoord vermogen om klank-tekenkoppelingen te 

leren een causale factor is in dyslexie en niet verklaard kan worden door verschillen in 

leeservaring.          

Tezamen leveren onze bevindingen sterk bewijs voor de opvatting dat een verstoord vermogen 

om goed geïntegreerde klank-tekenkoppelingen te leren een sleutelfactor is in dyslexie en bieden 

zij verschillende aanknopingspunten voor concrete toepassingen in onderwijs en zorg.  


