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Stellinge nn bi j het proefschrif t 

LezenLezen $aat voor 
A.J.C.Struiksma ,, 8 apri l 2003. 

1.. Navolging van Goswami e.a. die stellen dat in languages other than English, developmental 
dyslexiadyslexia is diagnosed on the basis of a severe spelling deficit accompanied by extremely slow 
performanceperformance in phonological processing tasks (because orthographic transparency makes decoding 
veryvery accurate) zou internationale vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten weliswaar ten goede 
komen,, maar is desondanks geen goed idee, omdat onvoldoende fluency het meest bepalende ken-
merkk is van pervasieve leesproblematiek, zeker bij een transparante orthografie (dit proefschrift). 
Goswam ii  U, Thomso n J, Richardso n U, Stainthor p R, Hughes D, Rosen S (2002). Amplitud e envelop e onset s and 
developmenta ll  dyslexia : a new hypothesis . Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 10911-10916. 

2.. Vanwege het ontwikkelingskarakter van de stoornis is er een grens aan de geldigheid van het adagi-
umm 'hoe vroeger hoe beter' voor wat betreft de mogelijkheden van onderzoek naar en behandeling 
vann dyslexie (dit proefschrift). 

3.. Dyslexie heeft meestal een aanzienlijke weerslag op het gevoel van competentie en het gevoel van 
eigenwaardee van de dyslecticus. Algemene therapeutische vaardigheden van de dyslexiebehande-
laarr verdienen daarom evenveel aandacht als specifieke technisch-inhoudelijke. 
Vieijra ,, JPM, Bos WN, Demiso n REA (2002). Therapeutisch e aspecte n binne n de behandelin g van ernstig e dyslexie . Kinder en 
jeugdjeugd psychotherapie, 28, 22-46. 

4.. De term faalangst als verklaring voor zwakke leerprestaties leidt de aandacht af van vaardigheids-
tekortenn die meestal aan zowel de zwakke leerprestatie als aan de faalangst ten grondslag liggen. 

5.. Het paradigma van de verrijkte leeromgeving voor het onderwijs aan leerlingen uit achter-
standsituatiess is niet gebaseerd op een analyse van leerlingkenmerken en de onderwijsbelemmerin-
genn die daarmee samenhangen. 

6.. Curriculumontwikkelaars dienen meer aandacht te besteden aan leerlingen met onderwijsbelemme-
ringen,ringen, opdat bijvoorbeeld leerlingen die zwak zijn in begrijpend lezen, hierdoor niet belemmerd 
wordenn in hun deelname aan realistisch rekenonderwijs of leerlingen met beperkte sociale vaardig-
hedenn in hun deelname aan interactief taalonderwijs. 

7.. Het toepassen van spellingregels is een compenserende strategie in geval men de schrijfwijze van 
eenn woord niet (zeker) weet. Het bedenken van niet minder dan elf verschillende regels (met uit-
zonderingen)) voor de tussen-n duidt erop dat wetmatigheden in het gedrag de spellinghervormers 
onbekendd waren. Dit pleit ervoor bij spellinghervormingen gedragsdeskundigen te betrekken. 

8.. Rapportage van psychodiagnostisch onderzoek imponeert helaas te vaak vooral door omvang en 
literairee kwaliteit. Het zou jammer zijn als dit ook zou gaan gelden voor de individuele handelings-
plannenn die met de invoering van de leerlinggebonden financiering verplicht gaan worden. 
Struiksm aa AJC, Bal ICM (2002). Protocol Handelingsplan voor leerlingen met een SOI LOF indicatie. http://www.wegberei -
ders.n l l 

10.. Een klassiek geschoolde stem is een mooi voorbeeld van operante conditionering. 

11.. Volgens de morologie is domheid niet een tekort aan intelligentie, maar een van intelligentie onaf-
hankelijkee dimensie. Dit wordt treffend geïllustreerd door het feit dat er ook academisch geschool-
dee aanhangers zijn van bijvoorbeeld homeopathie of neurolinguïstisch programmeren. 
Vann Boxse l M (1999). Encyclopedie van de domheid. Amsterdam : Querido . 

12.. De fewoont e « i n e l bibliotheke n om artikele n zo te kopiëre n dat twee pagina' s op een M panen , b ntet stimuleren d voor het promovere n op latere  leeftijd . 
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