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In een notendop…
Het boek bespreekt adviezen, programma’s, begeleiding
en andere methodieken die zich richten op leerproblemen
en bijzondere doelgroepen in het basisonderwijs en
secundair onderwijs. Elk hoofdstuk behandelt een
specifiek onderwijsleerprobleem (dyslexie, dyscalculie en
non-verbale leerstoornis)of een bijzondere doelgroep
(leerlingen met cognitieve beperkingen en hoogbegaafde
leerlingen). Je krijgt de theoretische achtergrond van de
verschillende interventies. Daarnaast wordt ook de
effectiviteit van interventies op basis van
onderzoeksresultaten meegedeeld. Alle leerproblemen
worden geïllustreerd aan de hand van casussen.
Het boek is bedoeld voor studenten school- en
onderwijspsychologie, orthopedagogiek en
onderwijskunde en studenten van de lerarenopleiding.
Zorgcoördinatoren vinden er ook heel wat
achtergrondinformatie in.




achtergrondinformatie over leerproblemen

studenten school-en onderwijspsychologie, orthopedagogiek en
onderwijskunde, zorgcoördinatoren
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Zeker lezen?

Het boek biedt een overzicht van mogelijke interventies en bespreekt deze ook kort.
Je vindt er stappenplannen en theoretische achtergrondinformatie.
Er wordt heel vaak verwezen naar onderzoeken, literatuur,…
Na elk hoofdstuk vind je ook een praktische lijst met nuttige adressen.
Het boek is geschreven door Nederlandse onderwijsdeskundigen, soms verschillen het
woordgebruik, de opgegeven nuttige adressen en de besproken interventies met het
Vlaamse onderwijs.

.

Te onthouden

Enkele belangrijke tips en bevindingen uit het boek op een rijtje.
 ‘Cijferhaai’ is een computerprogramma met rekenoefeningen speciaal voor
kinderen met rekenmoeilijkheden.
 Leerlingen met dyscalculie moeten eerder dan anderen krijgen uitgelegd hoe ze
een rekenmachine kunnen gebruiken.
 Versnelde, hoogbegaafde leerlingen zijn minder geneigd onder hun niveau te
presteren en vertonen minder risicomijdend gedrag.
 Een aanpassing van het schoolprogramma voor hoogbegaafde leerlingen is altijd
noodzakelijk.
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Meer over leerproblemen op www.letop.be

www.letop.be - Recensie 'Interventies in het onderwijs: leerproblemen', Margot Taal en
Patrick Snellings
door Veerle Van den Wyngaert © Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd

2

