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Iedereen heeft weleens cursisten in de klas die stagneren bij het leren van het 
Nederlands. Is er dan sprake van een tijdelijk probleem of gaat het om een 
leerstoornis? Hoe komen we daarachter? Waar zitten de belemmeringen? In dit 
artikel bespreekt logopedist Marianne Housen kernproblemen die aan de basis 
liggen van een leerstoornis. Omdat het kernproblemen zijn, vind je gelijk-
aardige problemen ook terug in de thuistaal van je cursist. Een leerstoornis 
zoals dyslexie heb je namelijk in elke taal. Niet alleen in de taal die je leert.

Een tijdelijk probleem of een leerstoornis?
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Nederlands leren op volwassen leeftijd is niet vanzelf-
sprekend. Het vraagt een heuse inspanning. Het mag 
dan ook niet verbazen dat cursisten met een cognitief 
probleem zoals een leerstoornis, ernstig belemmerd 
kunnen worden bij het leren van een nieuwe taal. Ze 
kunnen moeilijkheden ervaren in álle taalvaardigheden. 
Een leerstoornis beperkt zich niet tot lezen en spellen. 
Er zijn kernproblemen op fonologisch vlak, op vlak van 
verwerkingssnelheid en op vlak van snel benoemen. Bij 
ernstige lees- en/of spellingproblemen kun je bijgevolg 
moeilijkheden verwachten bij het vloeiend spreken. Dit 
heeft te maken met woordvindings- en uitspraakpro-
blemen. Het luisteren kan bemoeilijkt worden vanwege 
het snel ‘vergeten’ zijn van talige informatie. Omdat de 
activiteit ‘het leren van taal’ is, is het niet altijd makke-
lijk in te schatten of het leren bemoeilijkt wordt door 
het ‘leren an sich’ of door een onderliggende stoornis. 
Als er sprake is van een leerstoornis, hebben ook deze 
cursisten recht op maatregelen of specifieke aanpassin-
gen die hen helpen om het Nederlands zo goed mo-
gelijk te leren. Maar hoe stellen we dit vast?

Kernproblemen of klinische markers maken het on-
derscheid zichtbaar tussen een leerprobleem en een 
leerstoornis. Een fonologisch tekort is een van die 
markers. Met fonologie bedoelen we klankleer. In het 
Europees Referentiekader (ERK) lees je meer over de 
fonologische competenties die een cursist leert be-
heersen (Council of Europe & Nederlandse Taalunie, 
2008). Een goede reden dus om vanaf het begin in de 
NT2-klas te werken aan uitspraak. 

In Thio & Verboog (1999) is te lezen dat het de taak 
is van leerkrachten om de cursisten de juiste uitspraak 
aan te leren. Gedegen klankonderwijs is een absolute 
voorwaarde om leerproblemen te beperken en het 
helpt om een leerstoornis zoals dyslexie met meer ze-
kerheid te herkennen. Daarom is het belangrijk om cur-
sisten vanaf het begin fonologische, fonetische en ook 
fonotactische kennis bij te brengen. We kunnen dit sa-
menvatten onder de noemer klankonderwijs.

Klankonderwijs
• Fonologische kennis: kennis over klanken in 
 een woord.
• Fonetische kennis: kennis over technische ken- 
 merken van individuele spraakklanken. Elke   
 klank is stemloos of stemhebbend, is een oraal  
 of een nasaal. Elke klank heeft ook een speci-  
 fieke articulatieplaats (labiaal, uvulair …) en 
 articulatiewijze (explosief, fricatief …).
• Fonotactische kennis: kennis over de letter-
 volgorde. Niet elke lettercombinatie in het 
 Nederlands is mogelijk. Bijvoorbeeld. /slr-*/ of 
 /-sl*/. Een cluster breken kan niet in het Neder-  
 lands. Denk aan /es-panje*/ in plaats van /Spanje/.

Fonologisch bewustzijn
Met het geven van ondersteuning bij uitspraak met als 
doel verstaanbaar te spreken, raken we meteen aan 
een van de kernproblemen die een leerstoornis verkla-
ren. Uit onderzoek blijkt dat een van de klinische mar-
kers van dyslexie een zwakte is in het fonologisch be-
wustzijn. (Gerrits et al., 2008) ‘Mijn cursist kent de 
grammatica, heeft voldoende woordenschat maar toch 
“versta” ik hem niet bij spreekopdrachten’, zo horen 
we vaak bij een doorverwijzing. Of: ‘In de klas lukt het 
me om verstaanbaar te spreken, maar buiten de klas-
muren word ik niet begrepen’, aldus een cursist. 

Dit soort problemen kunnen echter ook ontstaan 
door transferfouten. Met transferfouten bedoelen we 
fouten die cursisten maken doordat ze nieuwe en/of 
gelijkende klanken gaan afzetten tegen hun moeder-
taal of een andere geleerde taal. Volgens de transfer-
hypothese bepaalt de moedertaal van tweedetaalleer-
ders in belangrijke mate de manier waarop zij een 
tweede taal leren en zijn gemaakte fouten voor een 
groot deel terug te voeren op de moedertaal (Kuiken, 
2016). Met kwalitatief klankonderwijs vermijd je of be-
perk je dergelijke fouten en sluit het net zich rond een 
mogelijke leerstoornis.

Voorbeeld kwalitatief klankonderwijs
Een cursist zegt ‘fEbruAri’ in plaats van ‘feebruw-
aari’. Het Engels wordt hier gebruikt als 
steuntaal. Dit soort leren behoort tot de transfer-
hypothese of ook de interferentiehypothese of 
contrastieve-analysehypothese (Kuiken, 2016). 
Met kwalitatief klankonderwijs sta je vanaf het 
begin stil bij het eerste morfeem /fe/. De /e/ 
moet klinken zoals /ee/ in ‘nee’. Nee-fee, je laat 
herhalen. Net zoals het derde morfeem /wa/. 
Duid het woordaccent aan. Deze beklemtoonde 
vocaal spreek je met iets meer nadruk uit. De 
kans is groot dat je bij deze korte instructie al een 
juiste productie krijgt. Werken aan prosodie le-
vert doorgaans sneller winst op dan het werken 
aan individuele klanken. 

Soms zijn fouten toch te wijten aan een duidelijk fono-
logisch tekort. Het aangeboden kwalitatieve klankon-
derwijs blijkt dan onvoldoende effectief. Dit maakt het 
vermoeden van dyslexie sterker. Dyslexie is in de basis 
immers een talig probleem. 

‘   ’
Gedegen klankonderwijs is 
een absolute voorwaarde 
om leerproblemen te 
beperken



Le
s 

22
1

34

m
rt

 '2
2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Net dat talige probleem kan een diagnose bij cursisten 
die Nederlands leren in de weg staan. Alle cursisten 
die Nederlands leren, hebben een ‘mondeling en 
schriftelijk probleem’: ze leren de taal spreken en be-
grijpen én leren deze ook lezen en schrijven. Alleen is 
dat probleem van voorbijgaande aard en zal er ‘ge-
leerd worden’ naargelang de inspanningen van de leer-
der en de binnen- en buitenschoolse oefenkansen die 
hij of zij hiervoor neemt. Het is dus een tijdelijk pro-
bleem, waar dyslexie niet tijdelijk is.

Kwalitatief analyseren: dyslexie of transferfouten? 
We hebben woordspecifieke kennis nodig bij het leren 
lezen. Schraeyen (2021) definieert woordspecifieke ken-
nis als alle informatie die je opbouwt rond een bepaald 
woord. De klankvorm (en dus uitspraak) van een woord 
is naast de betekenis en de schrijfwijze een van de drie 
aspecten die nodig zijn om een specifiek woord in al 
zijn dimensies te kennen. Een stevige verbinding tus-
sen de verschillende aspecten is nodig om te komen 
tot vlot en accuraat lezen.

Wanneer je enkel het lees- en/of schrijfproduct van je 
cursist zou gaan kwantificeren zonder de fouten kwali-
tatief te analyseren kun je verkeerdelijk komen tot een 
vermoeden van dyslexie. Het klopt dat dyslexie een 
specifiek probleem is op vlak van lezen en/of spellen. 
Maar de meeste fouten bij taalleerders op volwassen 
leeftijd zijn transferfouten.

Transferfouten kunnen volgens Schraeyen (2021) te 
maken hebben met invloed van:
• de klankvorm;
• de lettervolgorde (fonotactische inconsistentie);
• het schrift;
• de mondelinge taal.

Een aanpak met aandacht voor betekenisgeving én 
klankvorm (uitspraak) via een taakgerichte benadering 
zal een positief effect hebben op het vlot en accuraat 
lezen en spellen in de nieuwe taal. De transferfouten 
kunnen beschouwd worden als omgevingsfactoren en 
behoren daarom tot het criterium van exclusie, waar-
door je niet kan spreken van dyslexie.1

Dyslexie
Tot voor kort was het zeer moeilijk om een leerstoornis 
bij meertalige volwassenen vast te stellen. Clinici zoals 
logopedisten, orthopedagogen en schoolpsychologen 
hebben geen Nederlandstalig testmateriaal voorhan-
den dat genormeerd is voor volwassen meertaligen en 
weten vaak onvoldoende hoe de schoolloopbaan eruit-
zag en of er voldoende ‘goed’ gewerkt geweest is aan 
het remediëren. Met ervaring en een brok gezond ver-
stand kwamen ze niet veel verder dan een al dan niet 
sterk vermoeden van een leerstoornis.

Sommige beperkingen zijn zichtbaar en/of al gekend. 
Bij een persoon met een leerstoornis zijn er echter 
geen uiterlijke herkenningspunten. Er zijn wel klinische 
markers of kernproblemen. Voortschrijdend weten-
schappelijk inzicht maakt dat we, met de nodige voor-
zichtigheid, toch tot een meer betrouwbare diagnose 
kunnen komen van bijvoorbeeld een leerstoornis zoals 
dyslexie. 

Naast het fonologische bewustzijn zijn ook het snel 
kunnen benoemen en de verwerkingssnelheid klinische 
markers om een leerprobleem te kunnen onderschei-
den van de leerstoornis dyslexie. Het in kaart brengen 
van de kernproblemen kan alleen door logopedisten of 
andere diagnostici vertrouwd met de problematiek van 
leerstoornissen. Er zijn immers geen genormeerde tes-
ten om dit te onderzoeken bij volwassen die het Ne-
derlands niet als moedertaal hebben. Doorverwijzen 
naar een logopedist of dyslexiebehandelaar is aange-
wezen wanneer cursisten het klankonderwijs zeer moei-
lijk vinden, bij zeer traag, onvoldoende juist lezen en bij 
aanhoudende en veelvuldige spelfouten.

Transparante versus niet-transparante talen
Omwille van de onderliggende kernproblemen is dys-
lexie geen leerstoornis die je slechts in één taal kan 
hebben. Als je ze hebt, heb je ze ook in alle talen. De 

‘   ’
Werken aan prosodie 
levert sneller winst op 
dan werken aan 
individuele klanken

‘   ’
De meeste fouten bij 
taalleerders op volwassen 
leeftijd zijn transferfouten



35

Le
s 

22
1

m
rt

 '2
2

uitingsvorm kan wel verschillen. Dit heeft dan weer te 
maken met de mate van orthografische transparantie 
van talen. Talen met een hoge orthografische transpa-
rantie zijn minder gevoelig voor dyslexie. Talen met 
een ‘diepe letter-klankverhouding’ zullen wel meer pro-
blemen geven voor dyslectici.

Orthografische transparantie duidt op de mate van 
overeenkomst tussen fonemen (klanken) en grafemen 
(lettertekens). Is dat wat je hoort hetzelfde als dat wat 
je schrijft? Bestaat er één teken voor één klank? Voor 
het Engels is de mate van transparantie laag, voor het 
Turks is de transparantie hoog. Het Nederlands zit er 
zowat tussenin (denk aan het grafeem E in het woord 
‘weggereden’).

Als leerkracht is het dus belangrijk ook inzicht te 
hebben in de mate van transparantie van een taal.2 In 
transparante talen maken cursisten met dyslexie vaak 
minder fouten maar lezen ze trager. In niet-transparante 
talen is de foutenlast bij het lezen dan weer hoger om-
dat er gewoon meer opties zijn om een bepaalde klank 
te schrijven (goochelaar) of omgekeerd uit te spreken 
(weggereden).

In transparante talen kan een cursist dus veel langer 
‘compenseren’ en zijn er vaker onderdiagnoses. In niet-
transparante talen lijken de problemen soms erger en 
kunnen er vaker overdiagnoses zijn. Cursisten die als 
thuistaal een eerder transparante taal hebben doen er 
doorgaans langer over om te lezen en spellen in een 
niet-transparante taal omdat ze het niet gewoon zijn na 
te denken over de juiste foneem-grafeemkoppeling.

Marianne Housen

De auteur is licentiaat logopediste. Ze heeft een eigen lo-
gopediepraktijk, Trek in Taal – Sterk in Uitspraak (www.
trekintaal.be). Daarnaast is ze consulent Leerstoornissen 
Hoger Onderwijs – PraxisP (KU Leuven).

 Correspondentie: trekintaal@gmail.com

Noten
1. Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt 

door een hardnekkig probleem in het aanleren van accu-
raat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, wat 
niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een li-
chamelijke, neurologische of algemene verstandelijke 
beperking (SDN et al., 2016).

2. Voor een overzicht van mogelijke leesproblemen zie: 
 https://dyslexiecentraal.nl/weten/ondersteuning-van-

leerlingen-met-dyslexie/vakspecifieke-begeleiding-bij-
de-moderne-vreemde/transparantie-talen. 

3. Zo gezegd-poster zijn te bestellen via www.pelckmans.
be/zo-gezegd-1-1-breakthrough-didactische-materialen-
koffer.html.
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Inspiratie voor klankonderwijs in de les
• Maak gebruik van klankenposters (bijvoorbeeld  
 klankenwijzers (van de werkgroep LVA, BVNT2-  
 VVL3), Zo gezegd-posters.4

• Screening Uitspraak Klanken (SUK – Werk-
 groep Logopedie Volwassen Anderstaligen,   
 BVNT2-werkgroep die zich bezig houdt met   
 deskundigheidsbevordering voor docenten   
 NT2).
• Laat eigen uitspraak opnemen of sta model 
 via een digitale voice recorder app.
• Speakaboo (app gericht op kinderen om uit-  
 spraak in de moedertaal na te gaan. Zie: 
 www.kentalis.nl/speakaboo/talen). 
• Train-the-trainer: 

 ˚ over contrastieve analyse (vergelijking in   
  taalkenmerken tussen het Nederlands in 
  contrast met andere talen, gelijkenissen 
  en verschillen) 
  zie: https://meertaligheidentaalstoornissen-  
  vu.weebly.com en www.moedint2.nl/home,

 ˚ over klankonderwijs zie: www.hco.nl/dienst/  
  nieuwkomers-starten-altijd-met-klankonderwijs, 

 ˚ over transparantie van talen zie: 
  https://dyslexiecentraal.nl/weten/ondersteu-  
  ning-van-leerlingen-met-dyslexie/vakspecifie-
  ke-begeleiding-bij-de-moderne-vreemde/  
  transparantie-talen.


