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Mijnheer de rector magnificus, dames en heren,

Er bestaan grote verschillen in de snelheid en kwaliteit waarmee basisvaardigheden
door kinderen geleerd worden. Die verschillen zijn er niet alleen tussen individuen
– de een leert sneller dan de ander – maar ook binnen individuen. Dyslectische
leerlingen hebben grote problemen met lezen en spelling, maar hoeven geen moei-
te te hebben met spreektaal of rekenen. Andere kinderen functioneren sociaal-
emotioneel niet optimaal maar doen het in cognitief opzicht beter. Het is een intri-
gerend vraagstuk hoe dergelijke stagnaties in het leren zich ontwikkelen en op wel-
ke wijze die stagnaties kunnen worden voorkomen, verminderd of gecompenseerd.
Een belangrijk kenmerk van de individuele ontwikkelingsgeschiedenis is echter een
zekere onvoorspelbaarheid. Sommige leerlingen ontlopen het risico, anderen her-
stellen zich, zij het met de nodige vertraging en hulp. In sommige gevallen blijft het
een hardnekkig probleem, ondanks soortgelijke hulp. De vraag die ik aan de orde
wil stellen, is op welke wijze de complexe mechanismen die ten grondslag liggen
aan de verschillen begrepen kunnen worden. Ik begin met drie illustraties van het
probleem.

Een voorbeeld uit het verleden

Na een jaar of zeven als schoolpsycholoog in Zwolle kennisgemaakt te hebben met
problemen die kinderen in het onderwijs kunnen hebben, kreeg ik in 1977 een baan
als wetenschappelijk medewerker bij de Vrije Universiteit. Dat vond ik een uitda-
gende overgang. De kans om de zaken niet als hulpverlener maar als onderzoeker te
kunnen aanpakken, leek me een mooie gelegenheid om een oplossing te zoeken
voor een aantal problemen. Toen al intrigeerde me de vraag waarom leren stag-
neert. Meer in het bijzonder was ik geïnteresseerd in de kwestie waarom het bij de
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ene leerling in toenemende mate stagneert terwijl de andere, hoewel met ogen-
schijnlijk net zo’n stroeve start, na verloop van tijd de vlucht krijgt. In mijn tas zat
een grafiek van de leesontwikkeling van 49 leerlingen in het Speciaal Onderwijs die
weergegeven is in Figuur 1.

Figuur 1 Leesontwikkeling (1) Bron: Van der Leij, Struiksma & Lorijn (1979)
– didactische leeftijd: aantal maanden onderwijs gevolgd vanaf begin groep 3

(= 0); elk schooljaar telt 10 maanden;
– dle: didactische leeftijd waarop gemiddeld de leesprestatie wordt gehaald;
– de diagonale lijn geeft de gemiddelde ontwikkeling weer.

De terminologie was gespeend van enige theoretische oriëntatie. Er werd gespro-
ken van ‘laatbloeiers’, hardnekkige spellers/raders en niet-lezers. Uit de gegevens
die er beschikbaar waren – intelligentie, andere leestoetsen, rekenen, spelling, leef-
tijd, sekse – waren enkele verschillen op te maken. De niet-lezende leerlingen, ze-
ven in getal, hadden niet alleen leesproblemen maar ook problemen met elke ande-
re cognitieve vaardigheid die op school wordt aangeleerd. Zij bezochten de school
voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) en kampten met een algemene leerbeper-
king. Dat betekende niet dat zij niets leerden, er zat wel degelijk enige progressie in.
Zij vertoonden echter het beeld van een algemeen vertraagd, langzaam opschui-
vend maar tamelijk gesloten ontwikkelingsfront met, op termijn, een beperkt ont-
wikkelingsperspectief. De andere twee groepen waren anders samengesteld. Het
waren naast moeilijk lerende kinderen ook leerlingen met Leer- en Opvoedings-
moeilijkheden (LOM), groepen die, door het selectiebeleid van die scholen, aan-
zienlijk verschilden in algemene intelligentie: dertien LOM- en zeven ML-kinderen
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vormden de ‘laatbloeiers’, de groep hardnekkige spellers/raders bestond uit veer-
tien LOM- en acht ML-kinderen. Wanneer gekeken werd naar hun prestaties op
verschillende onderdelen van de intelligentie, hun intelligentieprofiel, leken ze
echter sprekend op elkaar.1

De toenmalige middelen, in het bijzonder de intelligentiebatterijen want veel
anders was er niet op cognitief gebied, konden dus geen antwoord geven op de
vraag waarom de leerlingen in de loop van de tijd zo van elkaar gingen verschillen in
progressie. Achteraf gezien is dat niet verwonderlijk want de achterliggende ideeën
voldeden niet. Voorondersteld werd dat leerstoornissen te herleiden zijn tot defec-
ten in onderliggende componenten van de intelligentie. Die componenten konden
zichtbaar gemaakt worden in de factorstructuur die aan de algemene intelligentie
ten grondslag ligt en weergegeven werden in intelligentieprofielen. ML-kinderen
met hun lagere algemene intelligentie zouden met al die factoren moeite hebben en
een harmonisch laag profiel vertonen. Hun leesprobleem zou het gevolg zijn van
zwakbegaafdheid. LOM-kinderen zouden geen problemen hebben met algemene
intelligentie maar wel grote onregelmatigheden (‘discrepanties’) in hun intelligen-
tieprofiel te zien geven. Die onregelmatigheden zouden hun leesstoornis verklaren
die dus anders van aard was dan die bij MLK. Moeilijk Lerenden bleken echter
meestal net zo’n onevenwichtig intelligentieprofiel te hebben als de kinderen van
de scholen voor Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden, zij het dat het algemene ni-
veau sterk verschilde (Van der Wissel, 1979; Van der Leij & Kool, 1981). Het on-
derliggende idee, dat er op basis van discrepanties in intelligentieprofiel onder-
scheid kan worden gemaakt tussen een specifieke of ‘primaire’ leesstoornis en een
algemene of ‘secundaire’ was dus onhoudbaar, al heeft de evidentie niet iedereen
kunnen overtuigen (Dumont, 1990).

Toen dit idee eenmaal had postgevat, lag de conclusie voor de hand. Het verschil
tussen ‘laatbloeiers’ en hardnekkige achterblijvers moest te herleiden zijn tot varia-
ties in de werking van een onderliggend, maar tamelijk specifiek leermechanisme
dat niet werd gedekt door de bekende intelligentiefactoren en bovendien niet af-
hankelijk was van de algemene intelligentie. Dat betekende dat in de definitie van
‘ernstige leesproblemen’ de algemene intelligentie overboord kon worden gezet en
dat het onderzoek zich ging richten op factoren die sterk waren gerelateerd aan, of
onderdeel waren van de leestaak (Van der Leij, 1983). Over de meer specifieke fac-
toren kon al iets gezegd worden, want er waren ook toetsen afgenomen, gebaseerd
op een taakanalyse van het lezen en spellen (Struiksma, 1979).2 De ‘laatbloeiers’
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bleken vooral problemen met het fonemisch bewustzijn te hebben, het bewustzijn
voor klanken dat nodig is om het alfabetisch schrift te leren en in de eerste fase van
het leren lezen een rol speelt. Nadat die problemen waren overwonnen, ontwikkel-
de het leesproces zich kennelijk op een normale manier via het identificeren van
steeds grotere clusters van letters (‘visuele synthese’) en het automatiseren van de
woordherkenning, zij het met een achterstand van gemiddeld één à twee jaar. De
hardnekkige groep had naast grotere problemen met het fonemisch bewustzijn een
bijkomend probleem: de identificatie van woordkernen, een orthografisch pro-
bleem. Als gevolg daarvan was de wendbaarheid van hun leeshandeling gering: ze
vertoonden hardnekkige voorkeursstrategieën zoals spellen of raden (of allebei) en
automatisering bleef uit.

Twee voorbeelden uit het heden

Inmiddels zijn er bijna 25 jaar verstreken. Een recent voorbeeld illustreert de stand
van zaken. Figuur 2 toont verschillen in leesontwikkeling van leerlingen uit de ba-
sisschool.

Figuur 2 Leesontwikkeling (2) Bron: De Jong & Van der Leij (2001)

De normale, gemiddelde, ontwikkeling is in deze studie ook in kaart gebracht en
vertoont grote overeenkomst met hetgeen in Figuur 1 op theoretische gronden als
zodanig is aangegeven. De overige data van dit groter opgezette en beter gecontro-
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leerde onderzoek in het basisonderwijs geven hetzelfde beeld (De Jong & Van der
Leij, 2001; zie ook De Jong & Van der Leij, 1999). Lezers verdelen zich over een
continuüm. Dat continuüm is onder te verdelen in een aantal subgroepen: normaal,
zwak, dyslectisch. De zwakke en de dyslectische groep onderscheiden zich in de
vroegste meetperiode niet van elkaar, zo min als de ‘laatbloeiers’ en de hardnekkige
spellers/raders uit Figuur 1. Daarna komt er bij de zwakke lezers (Figuur 2) en
‘laatbloeiers’ (Figuur 1) meer schot in; hardnekkig achterblijven (‘ernstige leespro-
blemen’) wordt nu dyslexie genoemd. Er is een overeenkomst in de gegevens, hoe-
wel de herkomst van de leerlingen verschilde. In de eerste studie waren het leerlin-
gen van scholen voor Speciaal Onderwijs en aan het tweede onderzoek namen
leerlingen van het Basisonderwijs deel. Dat de ‘vlucht’ van de succesvolle groep in
Figuur 1 later begint dan in Figuur 2 is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het in
de zestiger, zeventiger jaren gewoonte was om leerlingen pas na een paar jaar mis-
lukken in het Gewoon Lager Onderwijs door te verwijzen naar het Speciaal Onder-
wijs (toen nog Buitengewoon Onderwijs genaamd). Vanaf dat moment is de toene-
mende differentiatie echter soortgelijk. Tussen de twee studies is bijna een kwart
eeuw verlopen, maar nog immer is niet zonneklaar door welke specifieke mecha-
nismen leerlingen die in het begin even zwak zijn in toenemende mate van elkaar
gaan verschillen, al zijn er inmiddels wel sterke aanwijzingen voor.3

Nu kan tegengeworpen worden dat de gepresenteerde evidentie niet gebaseerd
is op een situatie waarin met kracht en inspanning de toenemende achterstand werd
bestreden, bij voorkeur door middel van individuele therapie. Allerlei contextvari-
abelen die niet onderzocht of gecontroleerd zijn – instructie, oefening, begeleiding
– kunnen de verschillen immers hebben beïnvloed. Op scholen is het vaak lastig om
de invloed van die variabelen goed in kaart te brengen, maar dat is wel te doen wan-
neer de leerlingen deelnemen aan een langdurige en systematische therapie. Ook
daarover zijn de laatste jaren studies verschenen.4 Van zo’n studie toont Figuur 3
een aantal resultaten (Struiksma & Bakker, 1996).
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Figuur 3 Effect van behandeling Bron: Struiksma & Bakker (1996)

Vergeleken werden de 20% (acht) leerlingen die het meest vooruitgingen met de
20% (ook acht) leerlingen die de minste progressie vertoonden. De figuur toont de
extreme groepen, de andere leerlingen vertoonden vooruitgang tussen deze extre-
men in. De behandeling duurde gemiddeld bijna anderhalf jaar waarin, ook weer
gemiddeld, 79 sessies van een uur werden uitgevoerd.5 Uit de figuur blijkt dat in-
tensieve behandeling niet verhindert dat sommige leerlingen slechts langzaam
vooruitgaan, zelfs zo langzaam dat te betwijfelen is of de behandeling er iets toe
doet.

Uit de studies ontstaat een overeenkomstig beeld, ondanks verschillen in de lo-
katie (speciaal onderwijs (SO), basisonderwijs (BaO), klinisch instituut), de opzet
(respectievelijk het volgen van leerlingen in het SO, het voorspellen van de leesont-
wikkeling in BaO, het toetsen van het effect van individuele therapie) en de periode
(zeventiger en negentiger jaren). De progressie van degenen die na verloop van tijd
groei vertonen, verloopt vanaf dat moment ongeveer parallel aan de gemiddelde
groei, zij het na langer (Figuur 1) of korter uitstel (Figuur 2), of onder invloed van
behandeling (Figuur 3). De hardnekkige achterblijvers wijken in toenemende mate
af van de gemiddelde progressie, zelfs wanneer zij een intensieve behandeling krij-
gen.
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Achtergronden

Opnieuw kan de vraag gesteld worden waardoor de individuele variaties ontstaan.
Gegevens zijn te vinden in een publicatie van Kappers (1997) over de effectiviteit
van behandeling. Overeenkomstig de studie van Figuur 3 vond ook deze onderzoe-
ker uiteenlopende effecten bij de behandelde kinderen. Om te bestuderen waaraan
dat zou kunnen liggen, selecteerde hij extreme groepen: twaalf leerlingen die, na de
start van de behandeling, zelfs een inhaaleffect te zien gaven, en negen leerlingen
die ‘bleven hangen’. Afgezien van een leeftijdsverschil van ruim een half jaar ten
gunste van de eerste groep, kon hij geen verschillen vinden in intelligentie, niet in
het algemeen maar ook niet op onderdelen daarvan.6 Dat betekent dat er ook geen
verschillen waren bij taken die een aanslag deden op het werkgeheugen dat het indi-
vidu in staat stelt om inkomende informatie een korte tijd te vast te houden en tege-
lijkertijd te manipuleren en te koppelen aan andere informatie. Volgens recente
theorieën, veelal gebaseerd op het oorspronkelijke werk van Baddeley (1986),
krijgt juist dat werkgeheugen een belangrijke rol toebedeeld in het ontstaan van
ernstige lees- (en leer-)stoornissen (De Jong, 1998; Van Lieshout, 2000). Let wel,
deze gegevens sluiten de rol van het werkgeheugen in het onderscheid tussen ‘ge-
woon’ en ‘problematisch’ leren niet uit, maar ze geven geen houvast voor het beant-
woorden van de vraag waarom binnen de groep van kinderen met leesproblemen
sommige leerlingen zoveel meer moeite hebben met het onder de knie krijgen van
de leesvaardigheid dan andere.

Intermezzo

Deze korte rondgang in het onderzoek naar hardnekkige leesproblemen illustreert
dat de verschillen die kunnen optreden tussen leerlingen niet eenvoudig zijn te her-
leiden tot kenmerken van die leerlingen of van de omgeving. Waarom niet? Het ligt
voor de hand om eerst te kijken naar het onderzoek zelf en te veronderstellen dat er
niet goed genoeg is gezocht: de instrumenten en – vooral – de achterliggende theo-
rie waren niet valide.7 Daar is, achteraf gezien, weinig tegenin te brengen, maar dat
ligt ook voor de hand. Wetenschap beoogt immers het verwerven van voortschrij-
dend inzicht. Eerdere theorieën hebben, in hun tijd, nut gehad en worden vervan-
gen door andere. Er zit dan ook evolutie in de theorieën die de normale gang van za-
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ken in leesontwikkeling beschrijven.8 Een belangrijke tekortkoming is echter dat
het duiden van de individuele variatie in ontwikkeling lange tijd geen sterk punt is
geweest. Dat geldt niet alleen voor theorieën over leesontwikkeling, maar voor
ontwikkelingstheorieën in het algemeen. Het behoeft weinig betoog dat, om de
eerder beschreven kwestie te kunnen begrijpen, een theoretische oriëntatie ge-
wenst is die de individuele variatie juist centraal stelt. Daartoe wil ik, gebruikma-
kend van recente theorie-ontwikkeling, een aanzet geven.

Naar een dynamisch model van stagnerend leren

Het fundamentele idee is dat de individuele variaties in leesontwikkeling samen-
hangen met verschillen in de leerdynamiek die het leren lezen bepaalt en dat juist
die leerdynamiek het centrale punt van aandacht moet zijn. Dat lijkt, op het eerste
gezicht, een triviale opmerking. Wellicht wordt het zelfs beschouwd als een cirkel-
redenering die niets bijdraagt aan inzicht: verschillen in leren hangen samen met
verschillen in leren leren. Om die te doorbreken, dient het centrale begrip leer-
dynamiek nader te worden gespecificeerd. Eerder heb ik voor dit fenomeen de
term differentiële instructiegevoeligheid gebruikt: differentiatie in leesontwikkeling op
grond van de verschillende mate waarin vaardigheden van leerlingen beïnvloedbaar
zijn door instructie en oefening (Van der Leij, 1983; 1998). Twee belangrijke ken-
merken van een dynamische opvatting worden genoemd: wat zich op termijn af-
speelt weerspiegelt wat zich hier en nu afspeelt en wat zich hier en nu afspeelt,
wordt beïnvloed door de context. Maar het is een sterk descriptieve term. Er wordt
niets gezegd over de rol van onderliggende processen en van ervaringen in het ver-
leden, punten die voor een beter begrip ook aandacht verdienen.9

Op dit punt aangekomen, wil ik allereerst het domein uitbreiden. Hardnekkige
leesproblemen kunnen opgevat worden als slechts één, hoewel uitstekend gedocu-
menteerd, voorbeeld van problemen die kinderen in hun ontwikkeling op school
kunnen meemaken. Problemen treden ook elders in het cognitieve domein op en in
het sociaal-emotionele domein. Voor de wetenschappelijke orthopedagogiek die
zich bezighoudt met onderwijsleerproblemen, maar ook voor de orthopedagogiek
in bredere zin, is de studie naar variaties in stagnerend leren in al deze domeinen van
eminent belang. In dat verband wil ik vaststellen dat er over de centrale vragen van
de orthopedagogische wetenschap weinig verschil van mening is, al kunnen termen
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en accenten verschillen.10 Toegespitst op variaties in stagnerend leren wordt bestu-
deerd hoe die totstandkomen, wat de hardnekkige vormen instandhoudt en hoe ze
te behandelen zijn. Duidelijk moge zijn dat de term leren in brede zin wordt ge-
bruikt voor het opdoen van kennis, vaardigheden, attituden of gevoelens door mid-
del van instructie, oefening of ervaring. Het is niet alleen leren in engere, cognitie-
ve, zin.

Bestaat er over de centrale vragen consensus, controverse is er over het theoreti-
sche uitgangspunt. Bedoeld wordt het centrale paradigma van het vakgebied zoals
Rispens (1999, p. 48) dat noemt: ‘... een omschrijving van een probleemveld in theoreti-
sche termen,mede gebaseerd op descriptief onderzoek omtrent het verschijnsel.Op grond daar-
van kunnen vervolgens vraagstellingen voor verdergaand onderzoek worden geformuleerd mede
met het oog op formalisering en modelontwikkeling.’11 Deze auteur is duidelijk in zijn me-
ning: aan dit soort centrale paradigma’s ontbreekt het in de orthopedagogiek. Hij
spreekt in termen van ‘ontbrekende kwaliteit’, ‘een tamelijk deplorabele staat’,
‘paradigmatische zwakte’. Wanneer de resultaten van de eerste onderzoeksvisitatie
(VSNU, 1995) als uitgangspunt worden genomen, kan ik hem daar geen ongelijk in
geven. Op een enkele uitzondering na waren de programma’s gebaseerd op onsa-
menhangende en bovenal vage paradigma’s en was de wetenschappelijke productie,
zeker internationaal gezien, gering, in tegenstelling tot een overmaat aan praktijk-
gerichte publicaties. Een oplossing zou kunnen zijn om de paradigma’s juist op veel
beperktere probleemgebieden te onderscheiden en een onderzoeksprogramma te
beschouwen als een ‘confederatie’ van paradigma’s met als enige verbindende fac-
tor dat ze over leer- en gedragsproblemen gaan. Die oplossing strookt echter niet
met mijn zojuist uitgesproken wens om een paradigma te formuleren dat van toe-
passing is op meer dan één domein. Bovendien waren dit soort losse ‘confederaties’
een doorn in het oog van de eerste visitatiecommissie.12 De vraag is echter: hoe zou
zo’n paradigma eruit kunnen zien?

De inhoudelijke spagaat

Geplaatst op de orthopedagogische onderzoeksagenda heeft het centrale paradigma
betrekking op beschrijven, verklaren en behandelen van probleemgedrag. Gegeven
de pedagogische achtergrond wordt er niet (alleen) aandacht besteed aan het indivi-
du maar ook aan de omgeving. Deze intentie brengt met zich mee dat zowel de leer-
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mogelijkheden en leerbeperkingen van het individu, als de gelegenheid tot leren en
de frustratie daarvan in de omgeving in kaart worden gebracht. Dat alles is hoe dan
ook lastig in één paradigma te vangen. Wanneer dat toch nagestreefd wordt, kan er
inhoudelijk een spagaat ontstaan. Teneinde pijnlijke scheuringen te voorkomen, zal
de ene wetenschapper kiezen voor de diepte van het individu en daarmee de aan-
grenzende disciplines betreden, de psychologie, meer in het bijzonder de neuro-
psychologie, en vervolgens wellicht zelfs reikhalzend uitkijken naar de niet meer
aangrenzende discipline, de neurologie, de kinderpsychiatrie, waar het naar medi-
cijnen ruikt en dus naar verboden vruchten voor gedragswetenschappers. Een an-
der zal wellicht de breedte prefereren en de omgeving grootschaliger willen onder-
zoeken – de opvoeder, de instelling, het zorgsysteem – en in de buurt komen van de
sociologie waar het grijs ziet van de grote lijnen en macrosystemen maar niet van
aandacht voor het individu. Als je niet in die spagaat terecht wilt komen, welke keu-
zen moet je dan maken om van een solide paradigma te kunnen spreken?

Pakkende metaforen

Het is, zeker sinds Kuhn (1970), in zwang om een pakkende metafoor te nemen
voor het beschrijven van een centraal paradigma.13 Een aantal voorbeelden.

metafoor centraal begrip verklaring behandeling

‘geografisch’ ‘landkaart met
witte vlekken’

in (factor) structuur van
intelligentie/persoonlijk-
heid zijn functies onder-
ontwikkeld

functies trainen

‘computationeel’ ‘machine’ of ‘compu-
ter’ met haperingen

routines van informatie
verwerken deugen niet

routines
herprogrammeren

‘ecologisch’ ‘schip in nood’ hulpvraag wordt door de
omgeving onvoldoende
beantwoord

antwoord vinden
op hulpvraag

Het denken in de geest van de geografische metafoor heeft decennia lang de ortho-
pedagogiek geregeerd, zeker in de sector onderwijsleerproblemen. Er werd ge-
sproken van categorieën en (sub)typen van leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoor-
nissen. Voorondersteld werd dat op elk moment in de ontwikkeling de structuur
van intelligentie en persoonlijkheid in kaart kon worden gebracht. Variaties namen
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de vorm aan van dysharmonische intelligentie- of persoonlijkheids-‘profielen’ die
de grondslag vormden van een stabiele categorie of type.14 In de behandeling stond
de functie-ontwikkelingsbenadering centraal: aangenomen werd dat er in de facto-
ren die de intelligentie of persoonlijkheid bepaalden een (partieel) defect was. Dat
defect moest worden behandeld met passend ontwikkelingsmateriaal. Het zwakke
punt in de ontwikkeling werd op die wijze aangepakt en die ontwikkeling werd,
ideaal gesproken, overgedaan en de achterstand ingehaald. De mechanismen en
processen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling werden in dit soort model-
len echter niet belicht, net zo min als een landkaart de wijze weergeeft waarop het
landschap en de infrastructuur zijn ontstaan. Omdat uitgegaan werd van de factor-
structuur van intelligentie en persoonlijkheid, waren het in wezen statische model-
len. De verklaringshypothesen over intelligentieprofielen, besproken naar aanlei-
ding van Figuur 1, waren op dit soort modellen gebaseerd.

Allengs zijn dergelijke theorieën vervangen door ‘computationeel’ georiënteer-
de theorieën die meer oog hadden voor leren, in het bijzonder de wijze waarop in-
formatie wordt verwerkt. Die theorie hanteert, populair gezegd, de opvatting dat
het geheugen een kaartenbak is die langzamerhand gevuld wordt. Eenmaal opgesla-
gen zijn de kenniselementen daaruit op te halen. Inmiddels is de metafoor van de
kaartenbak vervangen door die van de computer met zijn geheugen op een harde
schijf. Dat geheugen is door processen in het al eerder genoemde werkgeheugen te
manipuleren. Er wordt gesproken van ‘computations’: routines van informatie ver-
werking die leiden tot representaties van de werkelijkheid (Sternberg, 1990; Vare-
la, Thompson & Rosch, 1991). Voor het onderzoek naar stoornissen in specifieke
vaardigheden hebben deze modellen tot een grote verfijning geleid in het onder-
scheid van deelsystemen waarin zich de verwerkingsprocessen afspelen die betrok-
ken zijn bij het uitvoeren van een bepaalde taak.15 Er is echter ook een zekere fixatie
op het eindproduct dat bestaat uit accurate representaties van de werkelijkheid
(‘stabiele waarheden’) in het geheugen, opgevat als discrete, voor iedereen gelden-
de en in zekere zin onaantastbare eenheden. Leerproblemen worden herleid tot re-
presentaties die onvolledig zijn gebleven ten gevolge van niet goed functionerende
bewerkingen (‘computations’). Behandeling richt zich op het herprogrammeren
van de bewerkingen. Op welke wijze leren en ontwikkelen in hun werk gaan en hoe
die processen continu voortbouwen op ervaringen uit het verleden, wordt niet ex-
pliciet door dit soort modellen beschreven. Dat wordt ook belemmerd omdat het
optimale eindproduct als model of norm fungeert voor het product dat nog in ont-
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wikkeling is (het jongere kind) of zich afwijkend ontwikkelt (het kind met een leer-
of gedragsstoornis). Nog afgezien van de vraag of dat eindproduct wel zo statisch en
onveranderlijk is, kan het ons weinig vertellen over de wijze waarop het tot stand is
gekomen. Vroegere variabiliteit in het individuele gedrag is in dat stadium immers
vervangen door beheersing, automaticiteit en routine die de wegen ernaartoe heb-
ben uitgewist.16

Het derde voorbeeld, het denken in termen van de hulpvraag, is voortgekomen
uit de pedagogische traditie waarin de, al of niet professionele, opvoeder wordt
aangemerkt als degene die het opgroeiende kind tot autonomie moet brengen en
derhalve moet inwijden in de kennis, vaardigheden en attituden die voor dat doel
essentieel zijn. Als die intentie dreigt te mislukken, dient er van buitenaf te worden
ingegrepen. Als model kan het primair ecologisch genoemd worden: het schip is in
nood geraakt en vraagt om goede beloodsing naar rustiger vaarwater. Het zijn de
ouders, of de professionele opvoeders die de ouders bijstaan of vervangen, die met
speciale methodieken en aangepaste opvattingen het antwoord op de hulpvraag
trachten te geven. Ligt in de eerste twee modellen de nadruk sterk op de interne
wereld, het laatste stelt de externe wereld centraal. Dat heeft als voordeel dat expli-
ciet nagedacht moet worden over de contextfactoren die de ontwikkeling en het le-
ren vorm en inhoud geven. Er is veel aandacht voor belangrijke actoren in dat
krachtenveld, de ouders, de gezinsleden, de peuterspeelzaalleidsters, de leraren en
de vriendjes. Daarnaast is het model sterk gericht op veranderbaarheid: de sturing
of, in een zwakkere vorm, de stimulering van het leren en de ontwikkeling in een
gewenste richting. Doelgerichtheid en normatief denken vormen een vast onder-
deel van dit model. Het leent zich derhalve goed voor toepassing in de orthopeda-
gogiek die, als subdiscipline van de pedagogiek, een normatief fundament heeft.
Echter, ook dit model hanteert een statisch element, het behandelingstype met zijn
hulpvraag, en stelt de kwestie hoe het tot stand is gekomen en de individuele varia-
tie binnen de behandelingstypen buiten haakjes.17

Door de nadruk te leggen op hetzij interne, hetzij externe factoren en weinig
oog te hebben voor de dynamiek in het geheel, laten de drie modellen zaken als de
veranderende wisselwerking tussen omgeving en invidu in de loop van de ontwik-
keling en het leren onderbelicht. Inmiddels dient zich een alternatief aan: het indi-
vidu als dynamisch systeem dat de interne en externe wereld verbindt. Daarin staan le-
ren en ontwikkeling centraal. Het jonge individu wordt opgevat als een intelligent
organisme dat een actief en adaptief onderdeel vormt van de continu veranderende
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externe wereld (Thelen & Smith, 1994). Omdat onderwijsleerproblemen kenmer-
kend zijn voor de fase waarin kinderen grote vooruitgang maken in leren en ontwik-
keling, is dit model een aantrekkelijk alternatief.

Uitgangspunten van een model

Algemene uitgangspunten voor een dynamisch model van stagnerend leren zijn
(Figuur 4):
– Individu – omgeving:

• leerdynamiek wordt bepaald door de wisselwerking tussen individuele ken-
merken en contextcondities

• niet alleen het individu ondergaat veranderingen, maar ook de omgeving en
de wisselwerking tussen individu en omgeving.

– Verleden – heden:
• ontwikkelen en leren zijn uitingen van leerdynamiek
• ervaringen uit het verleden zijn ingebed in ervaringen in het heden.

– Stand van zaken:
• de stand van zaken met betrekking tot een individu is een momentopname

van voortgaande leerdynamiek
• de variatie tussen personen is het resultaat van de stabilisering van de variabi-

liteit binnen personen.

Individu – omgeving

Sinds hun verwoede pogingen om het gelijk aan hun kant te krijgen in de vijftiger,
zestiger en zeventiger jaren, hebben de aanhangers van een eenzijdige benadering
veel terrein verloren. Het is niet goed houdbaar gebleken om hetzij het individu
met zijn genetische disposities, dan wel de omgeving met zijn kansen of belemme-
ringen, als de doorslaggevende factor van beïnvloeding opvatten. Zij hebben plaats
moeten maken voor vertegenwoordigers van modellen die de wisselwerking tussen
de interne en de externe wereld centraal stellen.18 Hoewel in het ene probleem
‘nurture’ de doorslag geeft – termen als ‘sociale deprivatie’, ‘kansarmoede’ en
‘achterstand’ duiden daarop – en in het andere de ‘nature’ – ontwikkelingsstoornis-
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sen als ‘dyslexie’, ‘ADHD’, ‘autisme’ – is het, individueel gezien, altijd de wissel-
werking die het resultaat bepaalt. Deze interactionele dynamiek wordt in het per-
spectief van de tijd geplaatst. Het is niet alleen de dynamiek van het moment, maar
ook op termijn. Er is, optimaal gesproken, een gestaag evoluerende maar meestal
evenwichtige wisselwerking tussen de waarneming en activiteiten van een lerend
individu, de gelegenheid die de omgeving voor het leren biedt en de eisen die er aan
gesteld worden. Al zijn er elementen die niet of niet zo snel veranderen, de context
is geen stabiel gegeven, maar een element dat met de ontwikkeling mee verandert.
Ook de voornaamste richting van beïnvloeding is geen stabiel gegeven. Individuele
kenmerken kunnen een tijdlang doorslaggevend zijn, gevolgd door contextcondi-
ties en omgekeerd. Wanneer tussen die twee elementen een periode van evenwicht
blijft bestaan, kan gesproken worden van afstemming of synchroniciteit:de ontwikke-
lingsmogelijkheden en eisen die aan de ontwikkeling worden gesteld lopen met el-
kaar in de pas.

Verleden – heden

Terwijl leren betrekking heeft op de verandering van gedrag in de tegenwoordige
tijd, betreft ontwikkelen de veranderingen op langere termijn. In de duiding is er een
verschil in tijd en plaats (‘hier en nu’ tegenover ‘daar en toen’) en in omvang van het
domein (leren gaat meer over specifieke vaardigheden en ontwikkelen betreft alge-
menere functies). In een dynamische opvatting is dat een kwestie van accent maar
geen principieel verschil. Leren en ontwikkelen zijn immers beide een uiting van
verandering.19 Het verschil in tijdsperspectief kan worden uitgedrukt in de termen
ontwikkelingstijd en tegenwoordige tijd. Ervaringen, opgedaan in verschillende
tijdsperioden, zijn geen onafhankelijke eenheden. Hoewel het verleden als object is
te beschouwen en bestuderen – zie het historisch onderzoek – heeft het, voor een
individu, geen betekenis los van het heden. Voor hem of haar is het verleden ingebed
in het heden. In hetgeen geleerd wordt in het hier en nu spelen ervaringen uit het
verleden altijd mee. Omgekeerd bestaat een ervaring uit het verleden slechts bin-
nen de context van het heden.
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Figuur 4 Dynamisch model van stagnerend leren

Stand van zaken

Hoewel op elk willekeurig moment het resultaat van de leerdynamiek in kaart kan
worden gebracht, is dat niet meer dan een momentopname. Ontwikkelen en leren
zijn immers niet alleen iets van verleden en heden, maar ook van de toekomst. Voor
een compleet beeld van de leerdynamiek kan de analyse van veranderingen die heb-
ben plaatsgevonden, worden aangevuld met de analyse van veranderlijkheid en ve-
randerbaarheid in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’, bijvoorbeeld door het toet-
sen van de instructiegevoeligheid (Van der Leij, 1998). In dynamische modellen
staat verandering centraal, niet alleen op het moment zelf (in de tegenwoordige
tijd), maar ook in het verleden (in de ontwikkelingstijd) en in de toekomst (Thelen
& Smith, 1994). Variabiliteit is in het leren en ontwikkelen een belangrijk mecha-
nisme. In het begin van een leerproces is er een grote individuele veranderlijkheid.
Het proces verloopt met vallen en opstaan en dus chaotisch. In de motorische ont-
wikkeling kan dat letterlijke vormen aannemen zoals met leren lopen het geval is. In
de cognitieve ontwikkeling uiten ‘vallen en opstaan’ zich in veel inaccurate en wis-
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selvallige manifestaties van een vaardigheid. Ook de sociaal-emotionele ontwikke-
ling kent perioden van wisselvalligheden. De veranderlijkheid van gedrag neemt
echter af onder invloed van ervaring en bevestiging. Er treedt een zekere stabilise-
ring op. Op langere termijn is het veranderende organisme tot op zekere hoogte
veranderd. Tussen individuen kunnen verschillen optreden die samen te vatten zijn
in min of meer onderscheidbare subgroepen, zoals gebeurd is in de Figuren 1-3.
Veranderlijkheid die in een eerdere periode gekenmerkt werd door een grote over-
lap in de kenmerken van de individuen in een groep, heeft langzamerhand plaatsge-
maakt voor min of meer stabiele variaties in leren die van elkaar onderscheiden
kunnen worden als kenmerken van subgroepen.20 In het ontstaan van variaties spe-
len individuele tendenties en disposities een rol, begrippen die nog worden uitge-
werkt.

Stagnerend leren en dynamiek

Dan kom ik tot de centrale kwestie van mijn voordracht, verwoord in de titel. Hoe
is stagnerend leren te begrijpen in termen van een dynamisch model? De twee be-
grippen lijken tegengesteld te zijn. In stagnaties zit weinig dynamiek en wat dyna-
misch is, stagneert niet. Van een tegenstelling is echter alleen sprake wanneer de
termen absoluut worden opgevat. Het komt bij stagnerend leren zelden voor dat er
in het geheel geen vooruitgang te bespeuren is. Meestal is er wel vooruitgang, maar
traag, of op het ene gebied meer dan op het andere, of met horten en stoten. De ver-
anderende condities en eisen van de context lopen, eventueel tijdelijk, uit de pas
met de ontwikkelingsmogelijkheden. Individuele kenmerken kunnen daarin een rol
spelen, bijvoorbeeld wanneer de leerdynamiek door functionele of structurele fac-
toren wordt belemmerd en het individu onvoldoende mee verandert met de eisen
die gesteld worden aan het functioneren op zijn leeftijd. Er kunnen in een bepaalde
leeftijdsperiode ook structurele veranderingen optreden door een biologische fac-
tor zoals de puberteit (zie bijvoorbeeld Deković, 2000). Anderzijds kunnen condi-
ties en eisen van de omgeving door geleidelijke of onverwachte veranderingen het
evenwicht verstoren.21 Bovendien zijn er omslagen mogelijk in de voornaamste
bron van verstoring (van intern naar extern of vice versa).

Twee verschijnselen typeren stagnerend leren. Duidt synchroniciteit op een
toestand van evenwicht, bij verstoring daarvan kan gesproken worden van a-syn-
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chroniciteit. Werkt die onevenwichtigheid, geplaatst op de tijdsas van verleden naar
heden, hardnekkig door in het opdoen van ervaringen, dan treedt er chroniciteit op.
Factoren die aan deze verschijnselen bijdragen, worden in het navolgende uitge-
werkt.

Individuele kenmerken

Figuur 5 geeft een overzicht van individuele kenmerken die een beperkende invloed
op de leerdynamiek kunnen uitoefenen. Onderscheiden zijn het vermogen tot cog-
nitief leren, socialiseren en leren omgaan met emoties, domeinen waartussen een
duidelijke, maar in aard en sterkte variërende, relatie kan bestaan. Deze vermogens
worden gekenmerkt door een zekere mate van variabiliteit. Teneinde die term bin-
nen een domein te definiëren, is de term ‘wendbaarheid’ gebruikt in het cognitieve
leren, ‘aanpassing’ in socialiseren en ‘flexibiliteit’ in het leren omgaan met emoties.
In essentie wordt de mate bedoeld waarin het individu, in wisselwerking met de
(veranderende) externe condities en op basis van eerdere ervaringen, in staat is
nieuwe ervaringen op te doen.22

Onder tendenties zijn interne condities gerangschikt die de variabiliteit juist be-
perken of in een ongezonde richting sturen. Die tendenties kunnen de waarneming
kleuren en doorwerken in het associatief leren dat bepalend is voor de fundamente-
le cognitieve vaardigheden (spreektaal, technisch lezen, spellen, rekenen). Ge-
woonlijk wordt associatief leren gekenmerkt door een toenemende automatisering
en de afname van de hoeveelheid aandacht die daaraan gepaard gaat, maar daar kun-
nen de nodige stagnaties in optreden. Strategisch leren dat juist wordt gekenmerkt
door het gebruik van aandacht (luisterbegrip, begrijpend lezen, redactierekenen,
probleem oplossen e.d.) kan ook hardnekkig worden beperkt. Voor zover van toe-
passing op leren dat strategisch kan worden genoemd omdat het (of zolang het) de
nodige aandacht kost, duiden de termen ‘cognitieve stijl’, ‘rigiditeit’ en ‘voor-
keursstrategie’ op dit soort tendenties. Die termen zijn echter van oorsprong typo-
logisch en dus stabiel bedoeld en gericht op het eindproduct. Tendenties zoals hier
bedoeld zijn individuele condities die het proces van leren en ontwikkelen beïnvloe-
den en derhalve functioneel worden opgevat. Een term die in de Engelstalige litera-
tuur wel wordt gebruikt is ‘bias’. Zo geven Magai en McFadden (1995) aan hoe
emoties een betrekkelijk systematische invloed kunnen uitoefenen op het verwer-
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ken van informatie, o.a. de waarneming, maar ook op het omgaan met emotione-
rende omstandigheden en personen (‘coping styles’).23 Daaruit valt af te leiden dat
tendenties in het vermogen tot cognitief, sociaal en emotioneel leren kunnen sa-
menhangen.

Figuur 5 Overzicht van individuele kenmerken

Hoe meer de tendenties beperkt blijven tot het functionele aspect, des te meer in-
vloed gedragsgerichte interventie kan hebben. Er is in dat geval niets ‘fundamen-
teel’ mis maar sprake van onvolledige of invalide ontwikkelingen door omstandig-
heden. Er kunnen echter ook disposities aan ten grondslag liggen, aanlegfactoren
die structureler van aard zijn en, bijvoorbeeld door genetische of een andere ‘biolo-
gische’ oorzaak, de kans op bepaalde beperkingen of richtingen in het leren en de
ontwikkeling vergroten. Een aantal voorbeelden wordt genoemd in Figuur 5.

De relatie tussen functionele tendenties en structurele disposities moet niet als
strikt éénrichtingsverkeer worden opgevat. Er kan ook grensverkeer de andere kant
op zijn. Individuele kenmerken die in eerste instantie ontstaan op basis van ervarin-
gen, kunnen zich door de heftigheid en langdurigheid van die ervaringen ontwikke-
len tot min of meer structurele kenmerken. Voorbeeld zijn traumatische ervarin-
gen in de vroege jeugd. De constatering dat mishandeling gedurende de eerste
levensjaren samenhangt met agressief gedrag op de leeftijd van acht, negen jaar en
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dat het ‘sociale denken’ daar een mediërende rol in speelt (zie Matthys, 2001), kan
worden opgevat als een teken dat de vroege ervaringen de basis zijn gaan vormen
van langduriger, negatieve tendenties. In hoeverre zo’n proces van structureler
worden door een zekere aanleg wordt bevorderd, is een intrigerend vraagstuk.

Contextcondities

De context zorgt voor de gelegenheid om ervaringen op te doen. Op de ontwikke-
ling van waarnemingen en activiteiten in een bepaalde richting (‘tendenties’) zijn
die ervaringen sterker van invloed naarmate ze vaker voorkomen en op een of ande-
re wijze functioneel blijken te zijn. De context bepaalt mede welke van de ervarin-
gen uit het verleden van nut zijn en op welke wijze dergelijke ervaringen worden in-
gepast in en aangepast aan de huidige ervaringen.24 Functionaliteit op een bepaald
moment kan echter, op langere termijn, meer of minder van toepassing blijken te
zijn. Zo is vermijdingsgedrag, gegenereerd door gevoelens van onveiligheid, op ter-
mijn wellicht niet de beste wijze van omgang met situaties die als bedreigend wor-
den ervaren.

In ontwikkelingsperspectief stelt de context toenemende eisen aan het zelfstan-
dig functioneren. Die eisen zijn gebonden aan tijd en plaats. Wat betreft tijd, een
kind dat nog niet spreekt op zijn derde maakt kans om op latere leeftijd sociaal
geïsoleerd te geraken en in zijn verdere ontwikkeling te stagneren bij gebrek aan het
juiste vehikel voor communicatie. Een kind dat zich terugtrekt en solitair speelt
wordt in de kleuterjaren nog wel geaccepteerd omdat dat gedrag op die leeftijd niet
ongewoon is. Blijvend solitair spel kan echter later leiden tot afwijzing door de leef-
tijdgenoten: de contexteisen volgen synchroon de ontwikkeling die in toenemende
mate gekenmerkt wordt door samenspel dat, in een bepaalde sociaal-culturele con-
text, tot norm wordt verheven. Daardoor kan het zelfvertrouwen worden aange-
tast. De traumatiserende werking van deze ervaringen kan een bestendigende wer-
king hebben en bijdragen aan de hardnekkigheid van het probleem. Hardnekkig
doorwerken in nieuwe ervaringen is al aangeduid met chroniciteit.

In samenhang met de tijd stelt ook de plaats op elke leeftijd eisen aan de werking
van de leermechanismen, in het bijzonder de omgeving waarin de socialisering van
het kind plaatsvindt: het gezin, de peuterspeelzaal, de school, de vriendenkring.
Het opvoedingsperspectief dat zich ontvouwt impliceert zelfstandig worden. Het
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kind moet in toenemende mate zichzelf kunnen redden op school en in de maat-
schappij, binnen de tijdsspanne en de normen die de agenda bepalen. Om daarin te
slagen heeft het de ondersteuning nodig van vertrouwde personen, de ouders en,
later, de leidsters en de leerkrachten, om zich veilig te blijven voelen. Veranderin-
gen in de context – een nieuwe leerkracht, de volgende groep – kunnen dat gevoel
bij sommige leerlingen op de proef stellen waardoor hun gedrag verandert (Koo-
men, Hoeksma, Keller & De Jong, 1999). Meestal herstelt het zich weer na korte
tijd. Er kan echter tussen externe eisen en interne condities en behoeften ook een
meer continu gebrek aan afstemming heersen, ofwel a-synchroniciteit. Een grote
mate van behoefte van een negenjarige leerling aan begeleiding van technisch lezen
in groep 5 is een voorbeeld van een individuele behoefte die a-synchroon is, terwijl
andere behoeften wel synchroon met die contexteisen kunnen zijn.

Gesteld is dat eisen en condities van de omgeving niet stabiel zijn in de tijd want
ze veranderen synchroon met de ontwikkeling. Binnen een tijdsbestek kunnen ze
echter voor een kind ook variëren. Goed gedocumenteerd zijn de sociaal-culturele
verschillen tussen thuis en school die problemen kunnen opleveren, waarin niet al-
leen een verschil in schooltaal en thuistaal doorwerkt, maar ook andere opvattingen
over onderwijs en verschillen in wijze van opvoeden (Leseman, 1989). Ook kunnen
situaties onderling sterk verschillen in de mate waarin vastgehouden wordt aan de
eisen (‘normen’) die synchroon worden geacht aan leren en ontwikkelen. In de ene
situatie kan rigiditeit heersen, terwijl er in een andere situatie veel meer tolerantie
is. Anders gezegd, het opvangvermogen voor individuele verschillen en de attitude
die dat vermogen bepaalt, variëren per locatie. Verondersteld mag worden dat,
naarmate het opvangvermogen geringer is, het risico op het ontwikkelen van een
stagnatie in het leren toeneemt.25

Ontwikkelings- en leerervaringen en de stand van zaken

De wisselwerking tussen individuele kenmerken en contextcondities leidt tot leer-
ervaringen die, in langer tijdsperspectief, ontwikkelingservaringen worden ge-
noemd. Deze ontwikkelingservaringen bepalen mede de leerervaringen die in het
heden plaatsvinden. Voor de interpretatie van de wijze waarop ervaringen totstand-
komen, kan gebruikgemaakt worden van diverse theorieën over leren.26 Twee fac-
toren kunnen daar een negatieve invloed op uitoefenen.
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De eerste factor is hardnekkigheid of chroniciteit:niet-optimale of negatieve ont-
wikkelingservaringen uit het verleden werken door in het opdoen van nieuwe erva-
ringen die op hun beurt niet-optimaal of negatief zijn. In het cognitieve domein is
een indicator dat kennisrepresentaties moeilijk, traag of slechts onvolledig uit het
geheugen zijn op te roepen en het aanleren van kennisrepresenties van hogere orde
belemmeren. Voorbeeld is de problematische identificatie van de letters d en b die,
in de context van woorden, tot aarzelende herkenning leidt. Ook zijn er oplossings-
strategieën die, moeizaam aangeleerd, een primitief stadium in de ontwikkeling be-
treffen maar moeilijk zijn af te leren (‘hardnekkige voorkeursstrategieën’). Een an-
der voorbeeld is vermijdingsgedrag in leersituaties (bijvoorbeeld ‘faalangst’) dat
zijn oorsprong vindt in slechte ervaringen in het verleden. Deze mechanismen gaan
ook voor het sociaal-emotionele domein op. Wanneer inconsequent opvoedingsge-
drag van ouders heeft geleid tot het niet goed aanleren van sociale regels, vormen
de zwakke geheugenrepresentaties van die regels een slechte basis voor verdere so-
cialisering. Er kan ook inadequaat strategisch gedrag zijn aangeleerd dat belemme-
rend doorwerkt in tegenwoordige ervaringen. Voorbeelden zijn aangeleerde hulpe-
loosheid of primaire agressie als reactie in een probleemsituatie. In extremere
gevallen is het mogelijk dat angstige teruggetrokkenheid, anti-sociaal gedrag of hy-
peractief/impulsief gedrag zich hebben genesteld in de ontwikkelingservaringen en
hardnekkig van invloed zijn. Het leren omgaan met emoties kan ook door zwakke
emotionele representaties worden belemmerd wanneer die samengaan met emoti-
onele labiliteit. Negatieve hechtingservaringen in de vroege kinderjaren kunnen
langdurig doorwerken in gevoelens van onveiligheid. Depressiviteit of agressiviteit
kunnen nieuwe ervaringen verkleuren.

Negatieve of sub-optimale ervaringen komen echter niet uit de lucht vallen. De
tweede factor betreft de wisselwerking tussen individuele kenmerken en context-
condities. Verondersteld wordt dat er in die afstemming a-synchroniciteit is opgetre-
den en, eventueel, nog optreedt. Daardoor wordt het risico op het opdoen van niet-
optimale leerervaringen vergroot die, langzamerhand verankerend tot ontwikke-
lingservaringen, negatief doorwerken in het opdoen van nieuwe ervaringen. Dat
kan meer aan de kenmerken van het individu liggen of meer aan de contextcondi-
ties, maar het is altijd de interactie daartussen die het resultaat bepaalt. Hoe dat pre-
cies in zijn werk gaat is, omdat er zoveel factoren in het spel zijn, moeilijk precies te
bepalen. Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk dat er, hoe ‘homogeen’ een bepaal-
de gedraging zich ook voordoet (bijvoorbeeld ernstige leesproblemen of sterke te-
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ruggetrokkenheid op basis van angst), één simpele oorzaak is die het verschijnsel bij
alle individuen verklaart. Er wordt gedacht in termen van risicofactoren en protec-
tieve factoren die de kans op een bepaald verschijnsel vergroten dan wel verkleinen.
De meeste van dit soort factoren betreffen algemenere leermechanismen die niet
specifiek zijn voor deze gedragingen in het bijzonder en derhalve opgevat moeten
worden als correlaten van het onderzochte fenomeen en niet als directe oorzaken.
Omdat een dynamische opvatting meer het karakter heeft van kansbepalingen dan
van één-op-één verklaren wordt er niet gedacht in termen van dat soort ‘wetmatig-
heden’. Dat wordt ondersteund door het feit dat empirische evidentie vrijwel nooit
een ‘wetmatigheid’ laat zien die opgaat voor elk individueel geval.27 Er wordt veel-
eer gezocht naar argumenten die de hardnekkigheid van het stagnerend leren of, in
een behandelingssituatie, de weerstand tegen positieve beïnvloeding aannemelijk
maken. Deze opvatting legt bovendien de nadruk op de kern van de zaak: dat het,
individueel bekeken, om leer- en ontwikkelingsproblemen gaat – verstoringen in
die dynamiek – en niet om individuele defecten en omgevingstekorten die daar, op
een of andere structurele wijze, aan ten grondslag liggen.28

Toch is er wel degelijk iets te zeggen over factoren die bijdragen aan a-synchro-
niciteit en derhalve aan het ontstaan van ontwikkelingservaringen die hardnekkig
negatief doorwerken in huidige ervaringen. Wat betreft de individuele kenmerken
zijn er tendenties en disposities die de kans op chroniciteit verhogen naarmate ze de
wendbaarheid, aanpassing of flexibiliteit belemmeren (Figuur 5). In de contextcon-
dities kunnen de mogelijkheden voor omgang met en opvang van individuele varia-
tie beperkend werken, onder andere af te lezen uit een gebrek aan kwaliteit en
kwantiteit van opvoeding en hulp. Wat het laatste betreft, gaat het om remediëring,
compensatie, dispensatie en acceptatie die niet worden geboden. In de wisselwer-
king tussen interne en externe factoren zit echter ook weer dynamiek, een interac-
tie die veranderlijk kan zijn in de loop der tijd, niet alleen in sterkte, maar ook in de
richting van beïnvloeding. Gebrek aan warmte in de opvoeding – een contextcondi-
tie – kan leiden tot gevoelens van onveiligheid en angst, en op den duur bijdragen
aan depressiviteit – een individueel kenmerk. Depressiviteit kan op zijn beurt weer
negatief werken op de wijze waarop personen in de omgeving reageren.
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Stagnerend leren vlot krijgen

In deze lijn doorredenerend, kunnen de traditionele opvattingen over verbetering
opnieuw worden geformuleerd. Niet meer in termen van repareren, herprogram-
meren of loodsen, maar in termen van het verkrijgen van nieuwe ervaringen die de
chronische doorwerking van eerdere ervaringen doorbreken. Onder welke condi-
ties is de niet-functionele leerdynamiek die tot deze toestand heeft geleid in positie-
ve zin te verminderen of te verhelpen (dan wel te compenseren of dispenseren)?
Daarnaast geeft de dynamische opvatting ook aanleiding om na te gaan op welke
wijze het opdoen van negatieve of sub-optimale ervaringen voorkomen kan wor-
den: preventie krijgt speciale aandacht. De studie naar mogelijkheden van verbete-
ring vergt zorgvuldige keuzen met betrekking tot de contextcondities: de context
maakt en selecteert immers kennis en ervaringen en zorgt voor inpassing van vroe-
gere ervaringen in de huidige taak (Thelen & Smith, 1994; zie ook noot 24). Die
keuzen zullen ook gebaseerd moeten zijn op relevante individuele kenmerken, te
ontdekken in zorgvuldig opgezette onderzoeksprojecten naar verandering en ver-
anderbaarheid.

Wat voor extra’s levert het nu op voor het verbeteringsvraagstuk om het denken
in termen van causale defecten op te geven ten gunste van een oriëntatie op leerdy-
namiek en processen die daaraan ten grondslag liggen? Het idee om verbetering te
beschouwen als een vorm van reorganisatie van kennis en ervaringen vergroot im-
mers op zichzelf de mogelijkheid niet om de cognitieve, emotionele of sociale orga-
nisatie die gegroeid is in het individu te verbeteren. Wat het adopteren van het den-
ken in dynamische termen echter de moeite waard maakt, is dat de vraag centraal
komt te staan hoe nieuwe ervaringen kunnen worden gegenereerd die de chroni-
sche doorwerking van ontwikkelingservaringen uit het verleden verminderen of
zelfs opheffen. Het proces van leren en ontwikkelen wordt het uitgangspunt en niet
statische zaken als het eindproduct of onderliggende defecten. Wat betreft de con-
dities zal het, in hardnekkige gevallen, nodig zijn om de methodiek kwantitatief én
kwalitatief aan te passen. Het is niet alleen een kwestie van vaker of meer, maar ook
van anders. Wanneer een leerling een aantal letters nog immer niet goed kent en
oefeningen krijgt aangeboden waarin die letters ook gevoeld (‘betast’) moeten
worden, wordt getracht om, door het inschakelen van een extra modaliteit, een
nieuwe kennisrepresentatie te geven die de oude vervangt.30 Wanneer een leerling
die een zeer korte aandachtspanne heeft ontwikkeld, gedragstraining krijgt waarin
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verlenging van die spanne systematisch wordt beloond, is het oogmerk dat deze
nieuwe ervaringen de oude gaan vervangen. Daarmee is niet gezegd dat het verle-
den in alle gevallen kan worden uitgepoetst, noch dat het probleem altijd kan wor-
den opgelost, al is dat, vanzelfsprekend, vaak wel het streven. Gesteld wordt dat het
de centrale opdracht van de orthopedagogische wetenschap is om te onderzoeken
welke condities ‘in het algemeen’ geschikt zijn om stagnerend leren vlot te krijgen
en welke individuele variaties er ‘in het bijzonder’ optreden wanneer de condities
worden geoptimaliseerd. Juist de meer hardnekkige variaties verdienen vervolgens
nader onderzoek.

Om het verhaal over vlot krijgen af te maken: sommige problemen zijn niet wer-
kelijk te verhelpen; die zullen gecompenseerd moeten worden. In extremere geval-
len kan er dispensatie nodig zijn van de eisen die de omgeving stelt.31 Vaak betreft
verbetering een combinatie van verhelpen, compenseren en dispenseren. Zo maakt
de verbetering van hardnekkige trauma’s dikwijls een drieslag nodig: het aanleren
van ander gedrag (remediëren), het ontwikkelen van andere, sterkere, domeinen
om voldoening aan te ontlenen (compensatie), en het accepteren van het probleem
door personen in de directe omgeving dan wel het ontheffen van het voldoen aan de
contexteisen die leiden tot ongewenst of inadequaat gedrag (dispensatie).

Geeft het centraal stellen van de dynamiek in stagnerend leren geen aanleiding
om al te optimistisch te worden over de mogelijkheid om hardnekkige vormen
daarvan te ‘genezen’, het legt het zwaartepunt wel bij hetgeen in positieve zin kan
worden veranderd. De grenzen van de leerdynamiek worden immers niet bepaald
door een totaal gebrek aan dynamiek. Ook in het leren van een kind met een ver-
standelijke handicap zit progressie. Begrenzing zit ook niet in de rol van de context:
die is essentieel in alle leren, ook al zijn er beperkingen. Essentieel is wel de kwali-
teit van de context: hoe beter (afgestemder, synchroner) die is, des te groter de kans
wordt op een grotere, betere, verdergaande ontwikkeling of, in klinisch perspec-
tief, op een effectievere behandeling.

Orthopedagogische wetenschap

Eerder is aangegeven dat, in de complexe problematiek van stagnerend leren, de
wetenschapper keuzes moet maken. Met het idee van dynamiek zal hij geen moeite
hebben. De orthopedagogische wetenschap heeft zich immers al enkele decennia
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lang sterk gemaakt voor een belangrijk aspect van de dynamiek, de veranderbaar-
heid. Door het optimaliseren van de omgeving wordt een verandering in een posi-
tieve richting beoogd. Interventie en behandeling hebben altijd sterk in de belang-
stelling gestaan, wat niet verwonderlijk is wanneer het traditionele imago van een
hulpverleningswetenschap voor de geest wordt gehaald. Waar de orthopedagogi-
sche wetenschap zich, deels door haar specialisatie, deels door haar ethische motie-
ven, minder mee bezig heeft gehouden, is met de vraag naar de grenzen van de
groei, en, nog minder, met de vraag waardoor die grenzen bepaald zouden kunnen
worden. En wellicht nog minder: hoe individuele variatie van groei totstandkomt.

Nu kan tegengeworpen worden dat het helemaal niet nodig is dat de orthopeda-
gogische wetenschap zich bezighoudt met de vraag hoe groei in zijn werk gaat. De
contextcondities zijn immers het instrument voor beïnvloeding in een gedragswe-
tenschap. De metafoor van het loodsmodel dient zich weer aan. Zolang we ervoor
zorgen dat de condities voor varen zo optimaal mogelijk zijn, kunnen we, probabi-
listisch als we zijn, altijd nog zien waar het schip strandt. Bovendien, het schip dat
strandt is een variant in de categorie van schepen waarvan de meeste niet stranden.
Als je die metafoor doortrekt, is de orthopedagogische wetenschap het loodswezen
voor de schepen die traag, weinig wendbaar of minder geoutilleerd zijn. Rustiger
vaarwater, beter bestek, veiliger routes, betere loodsen, bekendere havens zijn de
beeldspraak voor verbetering van de methodiek, optimalisering van de begeleiding,
grotere kans op relevante kennis. En, uiteindelijk, varen zonder loods, autonoom
functioneren. Dat geeft echter geen antwoord op de vraag of het schip zelf daar be-
ter van wordt, noch hoe het schip in deze beroerde staat en positie is geraakt, noch,
en dat blijft de meest intrigerende vraag, waarom het ene schip wel vlot komt en het
andere niet hoewel ze er, ‘objectief gesproken’, even beroerd aan toe waren. En,
nog intrigerender, wat daaruit te leren is zodat stranden voorkomen kan worden en
vlot trekken in meer gevallen mogelijk wordt. Het ligt voor de hand om, wat dit
laatste betreft, de aangrijpingspunten voor preventie te exploreren, voor vroeg- en
wellicht zelfs voortijdig ingrijpen. Het is immers waarschijnlijk dat ingrijpen meer
effectief is in een stadium van relatief grote variabiliteit dan wanneer er op basis van
ontwikkelingservaringen tendenties zijn gevormd van steeds structurelere aard.

Het lijkt me dus onjuist om slechts de context tot onderwerp te nemen, maar
dat is niet zonder consequenties. Keuze voor het paradigma van het dynamische sys-
teem betekent ook graven aan de grenzen van de discipline en overlappend terrein
betreden. De spagaat tussen context en individu dient zich weer aan. De oplossing
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lijkt me duidelijk. In het boeiende maar moeilijke terrein van stagnerend leren is
multidisciplinair onderzoek geboden, het relateren en uitwisselen van expertise,
het ondernemen van een gezamenlijke expeditie in niemandsland. Angst om gecon-
fronteerd te worden met territoriumdrift is in zo’n geval een slechte gids.

Onderzoeksprogramma

De aangegeven theoretische oriëntatie vormt de basis voor het onderzoekspro-
gramma, dat onder de titel Basic skill acquisition and social-emotional functioning:speci-
fic problems and adaptation of instruction (VSNU, 2001) wordt uitgevoerd in het SCO-
Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In grote lijnen zijn er
drie thema’s.

Het eerste thema betreft vroege manifestaties van stagnerend leren en, in het ver-
lengde daarvan, de mogelijkheden tot preventie van stagnerende ontwikkeling.32

Meest omvangrijk wat betreft (multidisciplinaire) onderzoeksgroep, middelen en
tijdsduur is de studie naar voorlopers van ontwikkelingsdyslexie die meer dan tien
jaar zal duren en de vraag betreft in welke mate risico’s op een chronische vorm van
dyslexie vroegtijdig zijn te voorspellen. Het bijzondere is dat met vroegtijdig wordt
bedoeld de levensjaren vanaf twee maanden, met vervolgmetingen bij vijf en elf
maanden en tweemaal in de volgende vier levensjaren, ter voorspelling van een (ge-
netische) aandoening die zich pas ten volle openbaart wanneer de kinderen leren le-
zen, dus als ze zo’n jaar of acht, negen zijn. Aan dat project zijn inmiddels twee
verdiepingsstudies toegevoegd naar basale leermechanismen, het ene in de eerste
levensjaren en het tweede in het vijfde levensjaar. Kinderen die erfelijk risico lopen
op dyslexie worden vergeleken met kinderen die dat niet hebben. In een derde stu-
die wordt onderzocht in hoeverre een programma dat wordt uitgevoerd door de
ouders het risico op de ontwikkeling van een chronisch leesprobleem verkleint.

Het tweede thema is stagnerend leren van de basisvaardigheden en de mogelijkhe-
den tot vroegtijdige interventie.33 De hoofdmoot betreft een serie studies naar le-
zen, leesproblemen en de cognitieve correlaten daarvan, waarvan iets is laten zien
in Figuur 2. Toegevoegd is een leertaakgerichte verdiepingsstudie naar de vraag in
hoeverre dyslexie is te interpreteren als een tekort in associatief leren, met speciale
aandacht voor de rol van het verwerken van verwarrende fonologische en visuele
informatie. In een andere leertaakgerichte studie staan het strategisch leren en de
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rol van het werkgeheugen in leerstoornissen (lezen, rekenen) centraal. Ook is er
een studie naar de effecten van vroegtijdige individuele behandeling van leesproble-
men in de context van de reguliere basisschool. Voorts worden diverse varianten en
combinaties van leerstoornissen met elkaar vergeleken teneinde inzicht te verwer-
ven in de kwestie in hoeverre er bij lezen, rekenen en luisterbegrip verschillende,
specifieke, tekorten in leerdynamiek zijn.

Het derde thema betreft de mate waarin sociaal-emotionele factoren het functione-
ren op school beïnvloeden en de invloed die de mate van synchroniciteit van de con-
text daar op uitoefent.34 Ook in dit thema zijn preventie en interventie aandachts-
punten. In een longitudinaal onderzoek staat het effect van contextcondities (vooral
van de leerkracht), overgangen daarin (naar een andere groep) en setting (regulier
of speciaal onderwijs) op gevoelens van veiligheid centraal. In een verdiepende,
leertaakgerichte studie wordt nagegaan in hoeverre hetgeen geleerd wordt, samen-
hangt met gevoelens van veiligheid bij de leerling. De rol die de leerkracht speelt als
belangrijkste factor van de context is onderwerp van een parallelstudie naar de on-
derkenning van en de afstemming op sociaal-emotionele belemmeringen. Ten slot-
te wordt er een instrument ontwikkeld en beproefd voor het in kaart brengen van
de pedagogische kenmerken en behoeften van leerlingen aan het eind van de basis-
school ten behoeve van advisering voor en afstemming van het Voortgezet Onder-
wijs.

Terug naar het begin

In deze uiteenzetting is geconstateerd dat variaties van stagnerend leren moeilijk te
begrijpen zijn op basis van eenvoudige causaliteitsbeginsels omdat de individuele
ontwikkelingsgeschiedenis een zekere onvoorspelbaarheid in zich bergt. Betoogd
werd dat een heroriëntatie op het centrale paradigma een uitweg kan bieden. Wan-
neer stagnerend leren in dynamisch perspectief wordt geplaatst, impliceert dat in-
dividuele veranderlijkheid (variabiliteit) als centraal concept. Veranderlijkheid binnen
personen kan zich langzamerhand stabiliseren tot min of meer herkenbare variaties
tussen personen. Op basis van theoretische of praktische overwegingen kunnen die
variaties samengevat worden in gemakkelijk te identificeren eenheden zoals subty-
pen, behandelingstypen, cognitieve stijlen, voorkeursstrategieën, of persoonlijk-
heidstypen. Dit is een keuze die niet impliceert dat die eenheden een homogene of
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stabiele verzameling personen betreffen. In een dynamische opvatting is heteroge-
niteit van kenmerken binnen en tussen personen het resultaat van variabiliteit. Als
de ontwikkeling op individueel niveau voorspeld moet worden dan neemt dat de
vorm aan van kansberekeningen; het zijn probabilistische voorspellingen. Gedrags-
wetenschappen lijken in dat opzicht meer op biologie dan op natuurkunde. Verkla-
ren, als bijzondere vorm van voorspellen, zou ook in deze termen vervat moeten
worden: een factor x maakt de kans op het optreden van het verschijnsel y groter,
maar er zijn individuen die de dans ontspringen en er zijn individuen die in de dans
terechtkomen zonder dat zij de factor x vertonen of hebben ervaren. Door de com-
plexiteit van de vaardigheden, het gedrag en de beleving in stagnerend leren is
mono-causaliteit onwaarschijnlijk. Zeker in gevallen van tamelijk specifieke proble-
men met leren, gedrag of emoties maakt de individueel bepaalde leerdynamiek het
probleem met, per individu, verschillende combinaties van samenhangende risico-
factoren. Er is zelden een rechttoe-rechtaan verklaring die voor alle personen in
een probleemcategorie opgaat. Ook de mate van chroniciteit wordt meestal be-
paald door diverse factoren en wisselende risicokansen, maar hoe de wisselwerking
precies in zijn werk gaat, is lastig, zo niet onmogelijk, te achterhalen. Denken in ter-
men van bestendigende factoren in taak- of gedragsverwante domeinen ligt dan ook
meer voor de hand dan denken in termen van verklarende defecten. Als er iets ver-
klaard moet worden dan is dat de hardnekkigheid van het verschijnsel in het individu-
ele geval: de mechanismen die indiceren waarom de variabiliteit zodanig in een be-
paalde richting wordt (of is) gestuurd dat het opdoen van nieuwe ervaringen wordt
bemoeilijkt. Groepsverschillen tussen variaties kunnen daar overigens argumenten
voor aanleveren.

Een tweede implicatie van een dynamische opvatting is dat de omgeving mee
verandert. Contextcondities en eisen zijn geen stabiel gegeven wanneer het indivi-
du in zijn ontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen. De term synchroniciteit
duidt op een betrekkelijk evenwichtige situatie waarin individuele kenmerken en
contextkenmerken min of meer op elkaar zijn afgestemd en elkaar ontmoeten in de
‘zone van de naaste ontwikkeling’ (Vygotskij, 1978). Het evenwicht kan echter on-
voldoende gerealiseerd worden, of in negatieve zin veranderen. Een chronisch pro-
bleem duidt op een onevenwichtige situatie die al langere tijd bestaat. De bedoeling
van onderzoek naar verbetering betreft het bestuderen van de voorwaarden voor
twee zaken: het installeren of herstellen van synchroniciteit tussen individuele ken-
merken en contextkenmerken, en het voorkomen (preventie), verminderen of ver-
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helpen (remediëren) of hanteerbaar maken (compenseren, dispenseren) van chroni-
citeit. Naast effectiviteit in meer algemene zin is daarbij een belangrijk dynamisch
vraagstuk hoe groot de individuele variatie in veranderbaarheid is, waar die variatie
mee samenhangt en in hoeverre die variatie in positieve zin is te beïnvloeden.

Het onderzoeksprogramma dat door mijn medewerkers en mij in de komende
jaren wordt uitgevoerd, beoogt inzicht te verschaffen in een aantal van deze vraag-
stukken.

Dames en Heren,

Aan het einde van mijn rede wil ik een aantal dankwoorden uitspreken. In de eerste
plaats gaat mijn dank uit naar het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam. Ik hoop het in mij gestelde vertrouwen in de komende jaren waar te
maken. Voorts aan de (vroegere) faculteit die zich, bij actie van de toenmalige de-
caan professor Dronkers, voor mijn benoeming heeft ingezet. De slagvaardigheid
waarmee hij dat deed, heeft mijn aanvankelijke aarzeling – ik had immers al een
soortgelijke positie – weggenomen. Ik noem ook twee collega’s die belangrijk zijn
geweest voor mijn positionering. Ten eerste professor Meijnen. Het samenwer-
kingsverband voor het SVO-project ‘Schoolcarrière van 4 tot 7’, bestaande uit het
driemanschap Wim Meijnen (SCO-KI, Amsterdam), Paul Leseman (oorspronke-
lijk RISBO, Rotterdam) en mijzelf (VU, Amsterdam) is inderdaad, zoals Wim eens
voorspelde, verenigd aan de UvA. Ik ben ervan overtuigd dat zijn inzet daar een
grote rol in heeft gespeeld. Dan professor Van den Boom, beste Dymph. Als afde-
lingsvoorzitter was ook jij betrokken bij mijn benoeming. Daarna heb ik je pas goed
leren kennen en ik moet zeggen dat ik zelden iemand heb ontmoet die alle aspecten
van het universitair beroep zo goed beheerst als jij: onderwijs, onderzoek en beheer.
Jammer genoeg hebben hogere instanties dat laatste ook in de gaten gekregen zodat
jij gevraagd bent decaan van onze megafaculteit te worden. Ik zal onze bijna dage-
lijkse conversaties missen maar ik weet ook dat de faculteit aan jou een goeie heeft
dus profiteren er meer personen van jouw capaciteiten.

Dan mijn naaste collega’s. Dr. Wagenaar, beste Erin, ik heb jou leren kennen als
een toegewijd docent met veel hart voor het wel en wee van de student. Professor
Van der Wolf, beste Kees. Wij kennen elkaar al jaren van de boekenbon die wij uit-
wisselden bij onze afwisselende bezoeken aan UvA en VU. Het is mij een genoegen
om jullie als collega te hebben. Dr. de Jong en dr. Koomen, met mij meegekomen
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van de VU: jullie solidariteit heeft mij getroffen. Het is een groot genoegen om
twee medewerkers te hebben die zo toegewijd en capabel zijn en met wie ik boven-
dien vriendschap deel. Peter, van jouw onderzoeksinspanningen verwacht ik nog
veel, niet alleen van je eigen onderzoek maar ook van je ondersteuning van en advie-
zen aan anderen. Lieve Helma, jij fungeert zo’n beetje als mijn orthopedagogisch
geweten. Als ik weer eens het gevoel heb me teveel vast te bijten in cognitieve za-
ken, ben jij altijd bereid om mij op een breder sociaal-emotioneel spoor te zetten
zoals ook het geval was bij deze oratie.

Promovendi: ik heb jullie werk in dynamisch perspectief geplaatst. Dat is ook
bedoeld als een teken van waardering voor jullie inspanningen en de voortgang van
jullie werk. Ik verwacht uiteraard dat het werk vruchtbaar zal zijn en beloof jullie
alle steun. Studenten: in het ontwikkelingsperspectief zijn jullie degenen die met
ons in de context tot de juiste ervaringen moeten worden gebracht. Ik ben ervan
overtuigd dat jullie motivatie en onze inzet dat ook mogelijk zal maken.

Ik kan het niet laten om iets te zeggen tegen mijn voormalige vakgroepsgenoten
aan de Vrije Universiteit. Ik maak me sterk dat jullie in je stoutste dromen niet had-
den durven voorspellen dat ik eens een oratie zou houden in een kerk. Weliswaar
vernoemd naar Luther en niet naar de bij de VU zo geliefde Calvijn, maar een kerk
is een kerk. Ik hoop, in de contacten die er na mijn vertrek zijn geweest, duidelijk
gemaakt te hebben dat ik voortgaande samenwerking erg op prijs stel. In het bijzon-
der wil ik nog één VU-mens noemen die voor mijn loopbaan van essentieel belang is
geweest. Emeritus-professor De Ruyter, beste Piet, het feit dat ik hier sta, is ook te
danken aan de mogelijkheden die jij hebt geschapen voor mijn ontwikkeling. Boven-
dien heb ik jouw ideeën altijd erg inspirerend gevonden om de mijne aan te toetsen
en, vaak, bij te stellen. Ik dank je met respect en met liefde.

Twee voorgangers wil ik noemen. Ten eerste emeritus-hoogleraar Van Gennep,
beste Ad. Jij bent jarenlang de stabiele factor geweest in een af en toe wel erg dyna-
mische vakgroep Orthopedagogiek. Het feit dat die club nog bestaat met twee
nieuwe hoogleraren aan het roer – collega Maja Deković en ikzelf – is in niet gerin-
ge mate aan jouw inspanning te danken geweest. Ten tweede emeritus-hoogleraar
Doornbos, beste Klaas. Toen ik het begrip contextcondities uitwerkte, moest ik aan
jou denken. Jij hebt immers, meer dan wie ook in ons land, het verband tussen stag-
nerend leren en fouten in het onderwijssysteem gelegd. Nu jij van je welverdiende
rust geniet, is het aan ons om die fakkel brandende te houden.
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Ten slotte, mijn intieme kring. Mijn twee oudste zoons doen wat van eerste helft
twintigers wordt verwacht: Tjesse, jij studeert diergeneeskunde en ik verwacht dat
jij een goede wordt, gegeven jouw inzet. Andries, jij ontwikkelt je tot ICT-onwer-
per maar twijfelt of je niet beter kunt gaan studeren. Dat lijkt me geen moeilijke
keuze – de vraag is alleen wat, maar daar kom jij wel uit. Jullie verdienen mijn on-
voorwaardelijke steun en liefde en die zullen jullie krijgen ook, of je wilt of niet. In
die twee wil ik ook hun moeder bedanken, Lidy Seinen. Lieve Lidy: dat het zulke
prachtjongens zijn, is voor een niet gering deel aan jou te danken. Jouw liefde heeft
mij veel jaren gesteund.

Dan mijn huidige echtgenote, Carine Kappeyne van de Coppello. Lieve Carine,
ik heb een jaar of tien geleden, ik was toen mid-veertig, gedacht dat er zo rond mijn
vijftigste een flinke wending in mijn leven zou komen. En zie: jij bent er, wij zijn ge-
trouwd, we zijn verhuisd, ik ben van baan veranderd. En voor wie dacht dat mijn
ideeën over opvoeding slechts theorie zijn: inmiddels heb je me twee prachtkinde-
ren geschonken, Jelte en Annelien. Dat biedt mij de gelegenheid om mij te ontwik-
kelen tot ervaringsdeskundige van post-modern samenleven compleet met dubbele
banen en kinderen. Af en toe een harde leerschool, dat moet ik zeggen. Maar jou,
mijn lief, weet ik aan mijn zijde en dat is de belangrijkste voorwaarde voor slagen in
dat leven.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Voor het vaststellen en duiden van intelligentieprofielen zie bijvoorbeeld Kaufman
(1979), Sattler (1982), Kavale & Forness (1985).

2. Deze taakanalyse, met de bijbehorende toetsen, is later uitgegeven in een boekje onder
de titel Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen dat inmiddels zijn zesde druk
heeft beleefd (Struiksma, Van der Leij & Vieyra, 1995).

3. Zowel de zwakke als de dyslectische leerlingen uit Figuur 2 bleken in het begin (groep 3)
problemen te hebben met het fonemisch bewustzijn, net als de leerlingen in Figuur 1.
Een zwak fonemisch bewustzijn vergroot dus het risico op achterstand in groep 3. Toe-
nemende achterstand wordt er echter niet door verklaard want de zwakke leerlingen
bleken zich vervolgens te herstellen. Wel is er de indicatie dat dyslectische lezers meer
en, vooral, langduriger, moeite hebben met het snel ophalen van namen van letters en
cijfers (‘rapid naming’) (De Jong & Van der Leij, 2001). Wat betreft de kenmerken van
hardnekkige leesproblemen is uit ander onderzoek bekend dat het identificeren van dub-
bele medeklinkers en van de open lettergreep struikelblokken kunnen vormen (Smeets,
1997; Van der Leij & Van Daal, 1999). In die richting wordt het onderzoek voortgezet.

4. Men zie de studies van Dumont e.a. (1987), Struiksma & Bakker (1996), Kappers
(1997), Van Daal & Reitsma (1999).

5. In de behandeling, ontwikkeld door Kappers (zie o.a. Kappers, 1997), werden neuro-
psychologische methoden gebruikt met aanvullingen uit de cognitieve psychologie en
orthodidactiek. De neurpsychologische methoden die werden gebruikt, waren hemi-
sfeer specifieke stimulering op het visuele, tactiele en het auditieve vlak en hemisfeer al-
luderende materialen (zie ook Bakker, 1986; 1998). Uit de cognitieve psychologie en
orthodidactiek werd de taakanalytische benadering gebruikt. Met behulp van deze bena-
dering kan worden uitgemaakt welke deelvaardigheden van lezen en spellen niet be-
heerst worden en welke dus getraind moeten worden (Struiksma e.a., 1995). Teksten en
woorden werden op instructieniveau van het kind aangeboden. De kinderen kregen, in
een periode variërend van zes tot zesentwintig maanden, wekelijks een behandeling van
een uur (24 tot 152 uur; gemiddeld 52,5 uur in 63 weken).

6. Vanwege de geringe relatie tussen algemene intelligentie en de technische leesvaardig-
heid, is het niet verwonderlijk dat er geen verschillen in algemene (of totale) intelligen-
tie gevonden worden. Dat geldt echter niet voor onderdelen daarvan, meestal weerge-
ven in factoren die scores op een klein aantal deeltoetsen samenvatten. Gegeven de lite-
ratuur die aangeeft dat kinderen met ernstige leesproblemen gekenmerkt worden door
een zwakker functionerende verwerking van opeenvolgende informatie (vooral als het
spraakklanken zijn) en door problemen in het werkgeheugen, ligt het voor de hand om
te veronderstellen dat relatief succesvollere leerlingen daar wat minder last van hebben
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dan de relatief minst succesvolle. Dat zou te zien kunnen zijn in een verschil op de factor
die daar het meest aan gerelateerd is (ook wel ‘sequencing’ genoemd). In de studie van
Kappers (1997) trad dit verschil echter niet op. De gemiddelden illustreren dat. De suc-
cesvolle groep had 108, 103 en 112 voor resp. totaal IQ, verbaal en performaal IQ te-
genover 105, 99 en 110 voor de onsuccesvolle groep. De succesvolle groep scoorde 111,
106, 94 en 98 voor de reeks factoren: resp. visueel-ruimtelijk, verbaal, ‘sequencing’ en
verworven kennis; de onsuccesvolle groep week daar met 114, 106, 94 en 102 niet van
af. Het verschil in progressie met lezen tijdens de behandeling was in de studie van Kap-
pers daarentegen gigantisch: terwijl de succesvolle groep meer dan 150% van de gemid-
delde progressie en dus een inhaaleffect liet zien, was dat bij de onsuccesvolle groep
minder dan 50% en nam bij hen de achterstand gestaag toe.

7. Naast tekortschieten op het punt van de theorie is het ook aannemelijk dat er onvol-
doende is gecontroleerd op kwesties als de zuiverheid van de proefgroepen. Gecontro-
leerd werd vaak niet op de aanwezigheid van andere leer- of gedragsproblemen, zoals
met rekenen of een gebrek aan concentratie, zeker niet in hun mildere vormen. Recent
onderzoek leert dat uitzuivering op dit punt verschil maakt in de resultaten. Zie bijvoor-
beeld Van Daal & Van der Leij (1999), Van Daal & Reitsma (1999), Wimmer, Mayringer
& Raberger (1999).

8. Zie voor een overzicht o.a. Adams (1990).
9. Wel werd er een eerste aanzet gegeven door het noemen van een aantal individuele ken-

merken die differentiële instructiegevoeligheid voor lezen verkleinen: 1) toenemende
leeftijd in combinatie met 2) lager leesniveau, 3) leesprofiel (hoe minder profijt van
woordfrequentie en zinscontext, des te minder instructiegevoeligheid), 4) primaire
voorkeursstrategie (hoe hardnekkiger in spellen en/of raden, des te minder) en 5)
spreektaalvaardigheid (hoe geringer het fonemisch bewustzijn, ‘… des te groter de kans
dat dit samengaat met een kleinere instructiegevoeligheid voor het lezen,mogelijk omdat beide vaar-
digheden een beroep doen op een proces voor het aanleren van symbolische informatie (een ‘verbal
coding deficit’)’ (Van der Leij, 1983, pp. 245-251).

10. Zie bijvoorbeeld Van der Leij (1987), Ruijssenaars (1995), Verhoeven (1996), Deković
(2000).

11. Rispens (1999, p. 48) geeft verder aan: ‘Het paradigma suggereert een richting omtrent sa-
menhang en causaliteit zodat dienaangaande hypothesen zijn te formuleren,en het biedt vervolgens
een methodologie om in onderzoek te bezien of de veronderstelde samenhang ook empirisch aan-
toonbaar is.’Hij onderscheidt enerzijds een tamelijk beperkte opvatting van een paradig-
ma dat betrekking heeft op een klein probleemgebied dat goed te identificeren, te be-
schrijven, te conceptualiseren en hypothetisch te toetsen is (hij noemt als voorbeelden
‘attachment’ en ‘dyslexie’). Anderzijds heeft hij het over paradigma’s die voor een (sub)
discipline als geheel gelden. Volgens hem lijdt de orthopedagogiek aan paradigmatische
zwakte in deze, meer algemene, zin omdat het centrale paradigma de hulpverlening en
daarmee de dienstbaarheid aan de praktijk betreft. Dat leidt tot een probleem omdat, in
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plaats van een theoriegestuurde oriëntatie, centrale concepten worden gebruikt met
een hoog common sense gehalte die moeilijk zijn te operationaliseren, laat staan te toet-
sen.

12. Ter relativering, de tweede onderzoeksvisitatie viel aanzienlijk positiever is uit voor de
orthopedagogische onderzoeksprogramma’s dan de eerste (VSNU, 2001). Het is uiter-
aard mogelijk dat het betreffende forum – de visitatiecommissie – milder gestemd was
dan het vorige. In elk geval werden Nederlandstalige publicaties ditmaal zwaarder mee-
gewogen dan toen. Feit is echter ook dat de internationale status, voor zover die af te le-
zen is uit de hoeveelheid en kwaliteit van Engelstalige publicaties, aanzienlijk is toegeno-
men.

13. Men zie bijvoorbeeld Sternberg (1990) en Thelen & Smith (1994) die een aantal metafo-
ren beschrijven. Sternberg (1990) rangschikte zijn (eerdere) componentiële theorie van
intelligentie onder de computationele metafoor en zijn (latere) triarchische theorie on-
der de systeem-metafoor. Verschil is dat de eerste vooral betrekking heeft op de interne
wereld van het individu en de tweede op de interne en externe. Thelen en Smith (1994)
onderscheidden hun dynamisch systeemmodel ook van de traditionele computationele
modellen, niet zozeer vanwege de interne/externe kwestie maar vanwege de nadruk op
resp. statische factoren zoals het toepassen van stabiele regels, typerend voor de compu-
tationele modellen, en factoren zoals continue verandering en activiteit die typerend
zijn voor een dynamische opvatting.

14. Men zie bijvoorbeeld het onderscheid in categorieën van leerstoornissen en de pogin-
gen om dat onderscheid theoretisch, klinisch of empirisch te ondersteunen (Bannatyne,
1971; Dumont, 1976; Satz & Morris, 1981; Rourke, 1989).

15. Zie bijvoorbeeld Seymour, 1986; Dumont, 1990, Van der Leij, 1998.
16. Een manier om aan vergelijking met het eindproduct en het duiden in termen van ach-

terstanden te ontsnappen, is om individuen die zich relatief normaal ontwikkelen en in-
dividuen die daarvan afwijken maar een overeenkomstige stand van zaken hebben in de
vaardigheid met elkaar te vergelijken. In leesonderzoek wordt dit ‘reading-level match
design’ veelvuldig gebruikt: oudere kinderen met leesstoornissen worden vergeleken
met jongere kinderen die hetzelfde leesniveau hebben. Zeker wanneer het uitgevoerd
wordt in een longitudinaal design, kan dit design interessante gegevens opleveren over
verschillen in leren en ontwikkeling (zie voor een voorbeeld Yap & Van der Leij, 1993).
Een andere mogelijkheid is uiteraard om de ontwikkeling van het begin af aan in kaart te
brengen van een cohort en dan, achteraf, de verschillen te analyseren (zie de studie van
De Jong e.a. (1999; 2001) die de basis vormt van Figuur 2).

17. Het duidelijkste voorbeeld is het werk van Kok (1970). Ook in werk van De Ruyter
(1999) wordt aandacht gevraagd voor het beantwoorden van de hulpvraag en, in het bij-
zonder, voor de kenmerken van degenen die de hulpvraag als ouder of als hulpverlener
dienen te beantwoorden.
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18. Zie bijvoorbeeld het bio-ecologische model (Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Zie ook
Deković (2000) die in haar oratie, voor het onderzoek naar de ouder-kindrelatie in de
opvoeding, de verandering beschrijft van typische éénrichtingsverkeer-modellen
(ouder beïnvloedt kind) via transactionele modellen (wederzijdse beïnvloeding), risico-
protectiemodellen (beïnvloedende factoren op niveau van individu, ouder-kindrelaties,
gezin, omgeving) en gedragsgenetische modellen (de invloed van genetische factoren)
naar het ‘transactionele ecologische ontwikkelingsmodel’ dat de verandering van de re-
latie in de loop der tijd toevoegt aan de interne en externe factoren en de verschillende
niveaus. Een ander recent voorbeeld is de oratie van Matthys (2001) die voor gedrags-
stoornissen de wisselwerking tussen interne en externe factoren in ontwikkelingsper-
spectief zet.

19. Een bijzondere vorm is de veranderbaarheid: de mate waarin ontwikkelen en leren in
een gewenste richting kunnen worden veranderd door ingrijpen in de vorm van inter-
ventie of behandeling. Deze (kundige) ingreep is in orthopedagogische publicaties vaak
een centraal concept. Men zie bijvoorbeeld Rispens (1983), Baartman (1986), Van der
Leij (1987) en De Ruyter (1999).

20. Het indelen in subgroepen heeft ten doel het overzicht van de verschillen te vergemak-
kelijken. Subgroepen zijn echter ook heterogeen naarmate zij op de criteriumvariabele
een zekere variatie op individueel niveau vertonen die samengevat wordt in gemiddelde
posities op een of ander continuüm van individuele verschillen. Daarnaast kan er een
grote mate van heterogeniteit zijn in andere variabelen (bijv. leeftijd, algemene intelli-
gentie, leervorderingen, comorbiditeit, etc.).

21. Bekend is dat het risico op zittenblijven in groep 2, 3 en 8 groter is dan in andere groe-
pen. De overgang van groep 2 naar 3 wordt gekenmerkt door een overgang van breder
georiënteerd en informeel leren naar meer geconcenteerd en formeel leren van basis-
vaardigheden. Bij de overgang naar groep 4 dienen de basisprincipes van het lezen,
schrijven en rekenen beheerst te worden teneinde voortgezette ontwikkeling mogelijk
te maken. Na groep 8 wacht het Voortgezet Onderwijs met zijn veelheid aan vakken en
docenten. Kennelijk vormen de verwachte problemen met deze overgangen de aanlei-
ding om extra kritisch te kijken naar de ontwikkelingsstatus van de leerlingen en, in ge-
val van twijfel, zittenblijven toe te passen.

22. Zie bijvoorbeeld Sternberg (1990, p. 210): ‘Flexibility in strategy or information utilization
means that an individual knows when to change strategy or transfer information and when not to do
so.’

23. Een citaat verduidelijkt dit: ‘… our discrete emotions, functionalist analysis of personality is
based on the notion that the fundamental properties of emotion make them susceptible to structura-
lization within the personality.Once established in the personality they influence information pro-
cessing, behavioral patterns – including coping and defense strategies, and interpersonal process’
(Magai & NcFadden, 1995, p. 252).
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24. ‘Context – the here and now – matters is three ways.First,context makes the global order.The global
order is a history of perceiving and acting in specific contexts; it is through repeated here-and-now
experiences that the global order is developed. Second, context selects the global order such that we
can perform qualitative different acts. For example, depending on the terrain, we can sometimes
walk, sometimes slide, and sometimes stand still. Third, context adapts the global order; it fits the
history of past here and nows to the task at hand. Context makes, selects, and adapts knowledge in
our dynamic systems theory because knowledge is only made manifest in a real-time task’ (Thelen
& Smith, 1994, p. 216).

25. Overigens is juist dit opvangvermogen voor individuele variatie – ook wel compense-
rend vermogen genoemd – onderwerp geweest van onderwijsbeleid in Nederland en el-
ders. Termen als adaptief of inclusief onderwijs zijn gebezigd en er is een Weer Samen
naar School- beleid ontwikkeld dat gekenmerkt wordt door de wens het adaptief vermo-
gen te vergroten.

26. Bruikbaar zijn leertheorieën uit vier verschillende stromingen. Ten eerste, het behavio-
ristische leermodel dat zich goed leent voor interpretatie van het leren van eenvoudige
regels en associaties en bovendien gebruikt kan worden bij vormen van gedragsmodifi-
catie die daar betrekking op hebben (o.a. gedragstherapie, maar ook in het kader van re-
medial teaching) (zie bijv. Meichenbaum, 1977). Ten tweede, het internalisatiemodel
dat sterk de nadruk legt op het langzamerhand reconstrueren tot een interne handeling
van wat eerst een externe activiteit was en daarmee op het belang van de sociale context
op het leren (Vygotskij, 1978). Dit model is, in tegenstelling tot het behavioristische,
geschikt voor het duiden van het leren van complexere, meer strategische, kennis en
vaardigheden. Vanwege de nadruk die er, naast retrospectie, ligt op prospectie – waar-
voor de term ‘zone van de naaste ontwikkeling’ wordt gebruikt – leent het zich ook als
basis voor interventie en behandeling. Ten derde, het informatietheoretische model dat
cognitieve ontwikkeling toeschrijft aan de ontwikkeling van doelgerichte mechanismen,
van kennisverwerving en de wisselwerking daartussen. De bestudeerde processen be-
treffen o.a. coderen en ophalen van informatie, interferentie, aandacht, het aanleren van
strategieën en regels. Vraag is welke componenten ten grondslag liggen aan de prestatie,
waarbij de verder gevorderde prestatie vaak als model wordt genomen voor de minder
ver gevorderde of de zwakke prestatie (Sternberg, 1990). Ten vierde, het model dat oor-
spronkelijk ‘parallel distributed processing’ (PDP) werd genoemd (Rumelhart &
McClelland, 1986; McClelland & Rumelhart, 1986) maar inmiddels bekender is onder
de term ‘connectionisme’. Belangrijk verschil met eerdere – informatietheoretische –
ideeën is het opheffen van het verschil tussen structuren (kennis: representaties, regels,
concepten) en processen (aandacht, geheugen, activatie e.d.) in cognitief leren. In plaats
daarvan wordt gedacht in termen van ‘neurale’ netwerken waarin kennis wordt opgevat
als patronen van activatie die gedistribueerd worden over netwerken: als een dynamisch
proces dat voortdurend aan verandering onderhevig is en niet als een objectachtige een-
heid. Dergelijke activatiepatronen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden (‘parallel’) en, af-
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hankelijk van allerlei interne en externe factoren, tot een verschillende uitkomst leiden.
Dat geeft, zeker in de fase van beginnend leren van vaardigheden en bij stagnerend leren
in die fasen, een duiding voor de veranderlijkheid waarmee dat gepaard kan gaan: er is
nog geen stabilisering opgetreden in de connecties die gemaakt worden. Zowel het leren
van associaties als het ontdekken van regelmatigheden (strategisch leren) wordt door het
PDP-model beschreven. Drie parameters worden van invloed geacht: de omgeving,
structurele beperkingen (‘constraints’) van de architectuur van het systeem en de regels
die voor het leren worden gebruikt. Omgeving (context) en architectuur demonstreren
de overeenkomst met het dynamische systeemmodel zoals dat in de tekst wordt uitge-
werkt voor stagnerend leren, al lijkt de term tendenties dynamischer dan de term archi-
tectuur. Interessant, maar tevens het lastigste element, zijn de leerregels (ook wel leer-
mechanismen genoemd), in het bijzonder de regels waarmee ‘hoger’ strategisch leren
totstandkomt en de mechanismen achter de ontwikkeling van complexe vaardigheden.

27. Groepsvergelijkingen, gebruikt in (quasi-) experimentele designs, zijn bedoeld voor het
vinden van significante verschillen tussen gemiddelden. Het feit dat die verschillen aan-
getoond kunnen worden, betekent niet dat het onderscheidende kenmerk voor alle indi-
viduen opgaat: overlap van scores van groepen is regel, gebrek aan overlap uitzonderlijk.
Toepassing van dit soort evidentie op individuele groei gaat dan ook gepaard aan een ze-
kere willekeur. Als een individu inderdaad laag presteert op de veronderstelde causale
factor, dan is daarmee zijn probleem verklaard. Is dat niet het geval, dan is het probleem
– dat hij klaarblijkelijk heeft – niet verklaard, althans niet door die factor. Gezocht wordt
naar een factor die wel past.

28. Dat betekent niet dat dergelijke kenmerken onbelangrijk zijn voor de duiding van het
probleem, maar de interpretatie is een andere. Defecten in taakverwante of taakonaf-
hankelijke kenmerken worden niet beschouwd als oorzaak, maar als correlaat. In een
leesstoornis zijn voorbeelden van taakverwante kenmerken het bewustzijn voor klanken
en het werkgeheugen voor zover bij de verwerking van klanken betrokken. Taakonaf-
hankelijke kenmerken is algemene automatisering of de visuele perceptie voor zover
niet betrokken op letters. Door dit soort kenmerken te beschouwen als indicatoren van
de stagnaties die in de individuele leerdynamiek kunnen voorkomen, wordt een hoop
discussie overbodig gemaakt over de kwestie of er wel simpele oorzaken kunnen worden
gevonden met de middelen die de gedragswetenschapper ten dienste staan. Het gaat niet
om ‘A leidt tot B’- uitspraken maar om verschijnselen die risico’s op chroniciteit indice-
ren. Deze verschijnselen worden uitgelegd als meer algemene tekens van stagnaties in
leren, die niet alleen op een of andere wijze doorwerken in of samenhangen met de stag-
natie die de aanleiding voor de analyse vormt, maar ook in meer algemene zin. Daarmee
krijgt de hardnekkigheid een bredere duiding. Voor een leesstoornis zou dan de redene-
ring gevolgd kunnen worden: de stoornis is hardnekkig 1) wanneer hij in de loop der ja-
ren tot een toenemende achterstand heeft geleid, 2) er stagnaties zijn in de ontwikkeling
van taakspecifieke kennis en ervaringen (o.a. letterkennis, identificeren van onbekende
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letterclusters en woorden), 3) verwoede pogingen tot verhelpen weinig effect hebben
gesorteerd, en 4) er ook in gerelateerde componenten van het leersysteem defecten te
vinden zijn, bijvoorbeeld blijkend uit een zekere traagheid in het oproepen van bekende
informatie (‘rapid naming deficit’) of een gebrekkige manipulatie van fonemische ken-
nis (‘phonological deficit’). Op deze manier wordt het stagnerend leren het centrale
punt, en niet de oorzaken ervan.

30. Zie bijvoorbeeld het gebruik van de tastkast waarin letters worden aangeboden die het
kind wel voelt maar niet ziet in de behandelingsmethodiek die is ontwikkeld door Kap-
pers (1997; zie ook Kappers & Bos, 1991). Deze behoefte aan een extra modaliteit is te
interpreteren als een teken dat het individu moeite heeft om de relevante informatie te
onderscheiden binnen de visueel-auditieve associatie alleen. Dan is het nuttig om – tij-
delijk – een andere modaliteit in te zetten om het onderscheid te leren maken: ‘When sti-
muli from a single modality are very strong, there is little functional advantage to be gained from
amplification. In situations, however, where important stimuli are hard to detect, the multimodal
enhancement is more critical’ (Thelen & Smith, 1994, p. 190).

31. Remediëren: zwakke punten in het beheersingspatroon aanpakken; compenseren: ge-
bruikmaken van sterkere punten in het beheersingspatroon van (deel)vaardigheden; dis-
penseren: vrijstelling geven van het voldoen aan bepaalde eisen voor het toepassen van
de vaardigheid (Van der Leij, 1998, p. 209).

32. Het senior- (‘baby’) onderzoek naar Precursors of developmental dyslexia wordt door dr. Th.
Van Leeuwen uitgevoerd in het kader van het NWO-Kennis Verrijkt programma ‘Iden-
tifying the core features of developmental dyslexia: a multidisciplinary approach’,
samen met de RU Groningen (dr. P. Been) en KU Nijmegen (dr. C. Kuijpers). Toege-
voegd is een onderzoek naar Pre-attentive and attentive learning mechanisms in relation with
the quality of proximal processes in de leeftijd van 1 tot 4 (drs. A. Plakas; deels NWO). In dat
kader past ook het NWO-aandachtsgebied ‘Early diagnosis and treatment of develop-
mental dyslexia: The role of learning mechanisms, speech manipulation, phonological
skills, letter acquisition and rapid naming’ waarvan drs. A. Regtvoort het project naar
Pre-attentieve en attentieve leermechanismen uitvoert bij 4- en 5-jarige risicokleuters (aan-
dachtsgebied samen met RU Groningen (dr. K. van den Bos) en KU Nijmegen (prof. dr.
L. Verhoeven). Toegevoegd is het project Preventie van ontwikkelingsdyslexie waarin een
ouderprogramma wordt ontwikkeld en beproefd (drs. S. van Otterloo). De laatste drie
projecten zijn promotieonderzoeken.

33. Het senioronderzoek naar stagnerend leren van de basisvaardigheden wordt uitgevoerd
door dr. P.F. de Jong. Promotieprojecten betreffen Fonologische vaardigheden en woorden-
schatontwikkeling en dyslexie (drs. V. Messbauer), Leerbaarheid, transfervermogen en de rol van
het werkgeheugen bij kinderen met leerstoornissen (drs. S. van der Sluis) en Behandeling van
leesproblemen (drs. A.J.C. Struiksma, CED, Rotterdam). Daarnaast zijn er projecten
m.b.t. differentiële kenmerken van leerstoornissen en de ontwikkeling van dyslexie in samenwer-
king met dr. V. van Daal (University of Bangor, Vrije Universiteit).
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34. Het senioronderzoek naar sociaal-emotionele factoren wordt uitge-
voerd door dr. H. Koomen. Promotieprojecten betreffen De invloed van de affectieve
relatie met de leerkracht op het leren van kleuters (drs. M. van Leeuwen), Het interpersoon-
lijke handelen van leraren t.a.v. kleuters met teruggetrokken gedrag (drs. J. Thijs; NWO-
PROO) en de Ontwikkeling en evaluatie van het pedagogisch didactische profiel (drs. M.
Fossen; samen met dr. J. Meijer, SCO-KI).
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