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WAT KAN IK ALS LOGOPEDIST DOEN MET CHC-INTELLIGENTIEONDERZOEK? 
EEN PRAKTIJKVOORBEELD OVER LEZEN EN SPELLEN

Liesbet De Kerf1 en Charlotte Mostaert2
 1 Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie, Psychodiagnostisch Centrum (PDC)
 2 Thomas More, opleiding Logopedie en Audiologie

Logopedisten komen steeds meer in aanraking met intelligentieonderzoek volgens het CHC-model. Het CHC-mo-
del is een sterk uitgewerkte, empirisch en psychometrisch onderbouwde intelligentietheorie. Onder een maat voor 
algemene intelligentie worden tien brede cognitieve vaardigheden onderscheiden. Op basis hiervan kan een cogni-
tief profiel van een kind opgesteld worden, waarbij individuele sterktes en zwaktes zichtbaar worden. Aan de hand 
van een casus rond lees- en spellingmoeilijkheden illustreren we hoe sterktes kunnen worden ingezet als middel 
in logopedische therapie en hoe zwaktes gecompenseerd of aangepakt kunnen worden. Interventiefiches per brede 
cognitieve vaardigheid kunnen dienen als inspiratiebron bij het opstellen van een handelingsplan.
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Inleiding
In functie van diagnostiek of therapie vragen logopedis-
ten wel eens intelligentieonderzoek aan. De laatste jaren 
zijn deze intelligentieonderzoeken veelal uitgevoerd vol-
gens het Catell-Horn-Carrol (CHC)-model. 

Voor logopedisten is deze manier van werken nieuw. Ze 
zijn hier weinig of niet mee vertrouwd en doen bijgevolg 
vaak weinig met de onderzoeksresultaten. Nochtans zijn 
deze inzetbaar in therapie. Sterktes en zwaktes vanuit 
intelligentieonderzoek volgens het CHC-model kunnen 
vertaald worden naar interventies (http://www.thomas-
more.be/psychodiagnostisch-centrum/chc-platform-0), 
die ook binnen de logopedische begeleiding (en in de 
klas) kunnen worden ingezet. 

CHC, wat is dat?
Om als logopedist aan de slag te kunnen gaan met de 
onderzoeksresultaten is het belangrijk te weten wat in-
telligentieonderzoek volgens het CHC-model inhoudt. 

In de internationale literatuur geldt het CHC-model van-
daag de dag als de meest uitgewerkte, empirisch en psy-
chometrisch onderbouwde intelligentietheorie (Alfonso, 
Flanagan & Radwan, 2005; Flanagan & Harrison, 2012). 
Het model benadert intelligentie als een drieledige 
structuur (Magez, De Cleen, Bos, Rauws, Geerinck & De 
Kerf, 2015). Op het eerste niveau bevindt zich de G-fac-
tor, een maat voor algemene intelligentie (zie Figuur 1 op 
de volgende bladzijde). 

Op het tweede niveau worden tien brede cognitieve vaar-
digheden gedefinieerd, die elk opgedeeld worden in 

meerdere nauwe cognitieve vaardigheden. Die laatste 
vormen het derde niveau (Magez & et al., 2015). Dit derde 
niveau staat niet weergegeven in Figuur 1. Omdat verder 
inzicht in deze nauwe cognitieve vaardigheden niet cruci-
aal is voor een logopedist gaan we hier in dit artikel niet 
verder op in. Hoe meer een brede cognitieve vaardigheid 
in Figuur 1 op de volgende bladzijde naar links staat, hoe 
groter de lading op G. Dat betekent dat links de belang-
rijkste brede cognitieve vaardigheden staan. Hoe meer 
een brede cognitieve vaardigheid naar rechts staat, hoe 
kleiner de lading op G. 

Bruikbaarheid in de logopedische praktijk
In een verslag van een intelligentieonderzoek volgens het 
CHC-model vinden logopedisten onder meer de kwanti-
tatieve resultaten terug, een grafische weergave en een 
analyse in woorden. Hieraan worden adviezen gekoppeld 
voor het kind en zijn omgeving (ouders, school, behande-
lende therapeuten). Soms zullen deze adviezen erg con-
creet zijn, in andere gevallen zal het aan de logopedist 
zijn om deze te vertalen naar de eigen praktijk. Vanuit 
eigen kennis en ervaring kan een logopedist een thera-
pieplan opstellen op maat van het kind. Daarnaast kan 
er ook gekeken worden naar de sterktes en zwaktes van 
een kind binnen zijn of haar cognitief profiel. De sterktes 
kunnen worden ingezet als middel, zwaktes zullen eer-
der gecompenseerd of aangepakt moeten worden. Per 
brede cognitieve vaardigheid is een fiche beschikbaar 
met interventies, die kunnen dienen als inspiratiebron bij 
het opstellen van een handelingsplan. Op maat van het 
kind kan een selectie gemaakt worden van interventies. 
Deze fiches en de nodige achtergrondinformatie over de 
opstelling hiervan zijn gratis te downloaden op het CHC-
platform onder de titel ‘BCV-fiches met interventiemo-
gelijkheden’ (http://www.thomasmore.be/psychodiag-
nostisch-centrum/chc-platform-0). 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van het Catell-Horn-Carroll-model (Magez et al., 2015).

We omschrijven hieronder kort de brede cognitieve vaardigheden (naar: WG Diagnostiek De Wissel Antwer-
pen, 2013). Voor meer informatie over het CHC-model en de concrete inhoud van de brede en nauwe cog-
nitieve vaardigheden verwijzen we naar het CHC-platform: http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-
centrum/chc-platform-0.

Vloeiende intelligentie (Gf): De vaardigheid om te redeneren en probleemoplossend te denken bij niet-aange-
leerde taken. 

Kwantitatieve intelligentie (Gq): Verworven wiskundige kennis en wiskundig redeneren.

Gekristalliseerde intelligentie (Gc): Verworven kennis en vaardigheden die belangrijk zijn in de eigen cultuur, 
waaronder de taalontwikkeling.

Schoolvorderingen (Grw): De verworven kennis om te lezen en te schrijven. Deze vaardigheid wordt doorgaans 
niet opgenomen binnen intelligentieonderzoek, ze komt op school of binnen lees- en spellingonderzoek aan 
bod.

Kortetermijngeheugen (Gsm): De vaardigheid om informatie kort te onthouden en te gebruiken.

Visuele informatieverwerking (Gv): De vaardigheid om gebruik te maken van visuele beelden om problemen 
op te lossen.

Auditieve informatieverwerking (Ga): Vaardigheden om auditieve prikkels te kunnen waarnemen en bewerken.

Langetermijngeheugen (Glr): De vaardigheid waarmee informatie op langere termijn efficiënt wordt opgesla-
gen en snel kan worden opgeroepen.

Verwerkingssnelheid (Gs): De vaardigheid om eenvoudige cognitieve taken vloeiend en snel uit te voeren.

Reactiesnelheid (Gt): De vaardigheid om snel te reageren of te beslissen. Deze vaardigheid wordt doorgaans 
niet opgenomen binnen intelligentieonderzoek.

Figuur 1. Schematisch overzicht van het Catell-Horn-Carroll-model (Magez et al., 2015). 
 

 
 
 
We omschrijven hieronder kort de brede cognitieve vaardigheden (naar: WG Diagnostiek De Wissel 
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nauwe cognitieve vaardigheden verwijzen we naar het CHC-platform: 
http://www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/chc-platform-0. 
 
Vloeiende intelligentie (Gf): De vaardigheid om te redeneren en probleemoplossend te denken bij niet-
aangeleerde taken.  
 
Kwantitatieve intelligentie (Gq): Verworven wiskundige kennis en wiskundig redeneren. 
 
Gekristalliseerde intelligentie (Gc): Verworven kennis en vaardigheden die belangrijk zijn in de eigen 
cultuur, waaronder de taalontwikkeling. 
 
Schoolvorderingen (Grw): De verworven kennis om te lezen en te schrijven. Deze vaardigheid wordt 
doorgaans niet opgenomen binnen intelligentieonderzoek, ze komt op school of binnen lees- en 
spellingonderzoek aan bod. 
 
Kortetermijngeheugen (Gsm): De vaardigheid om informatie kort te onthouden en te gebruiken. 
 
Visuele informatieverwerking (Gv): De vaardigheid om gebruik te maken van visuele beelden om 
problemen op te lossen. 
 
Auditieve informatieverwerking (Ga): Vaardigheden om auditieve prikkels te kunnen waarnemen en 
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Casus: Jules heeft lees- en 
spellingmoeilijkheden
Aanmelding
Jules is tien jaar; hij zit in het vierde leerjaar. Het CLB en 
de school verwijzen hem door voor logopedische thera-
pie. Jules leest niet vlot en kan de spellingregels maar 
niet onthouden, waardoor hij heel veel fouten schrijft. Hij 
scoort erg zwak voor lezen en spellen. De school heeft 
ook de indruk dat Jules de leerstof niet onthoudt. 

Intakegegevens
Jules leest erg traag en maakt ook fouten bij het lezen. 
Hij vervangt inhoudswoorden door eenvoudigere alter-
natieven (bijvoorbeeld ‘raam’ i.p.v. ‘venster’). Hij leest 
nooit als ontspanning en vermijdt ook televisieprogram-
ma’s met ondertiteling. Jules ondervindt geen verschil 
tussen hardop of stillezen. Volgens moeder leest Jules 
sneller in stilte. Begrijpend lezen is vaak moeilijk, vooral 
het onderscheiden van hoofd- en bijzaken lukt niet goed. 
Verder maakt Jules veel spelfouten (bijvoorbeeld weg-
laten van onbeklemtoonde letters, v/f verwarring). Zijn 
handschrift is moeilijk leesbaar, daarom maakt hij vaak 
nu al gebruik van de computer als compenserend hulp-
middel bij het schrijven. 
De taalontwikkeling verliep normaal, de motorische ont-
wikkeling vertraagd. Jules wordt omschreven als erg 
onhandig en ook zijn fijne motoriek is niet goed. Er werd 
eerder al een vermoeden van ontwikkelingsdyspraxie 
(DCD) geuit. 
In het kleuteronderwijs werden geen opvallende moei-
lijkheden gemeld. Moeder herinnert zich wel dat Jules 
moeite had met rijmen. Sinds het begin van het lager 
onderwijs is Jules sterker in rekenen dan in taal. In het 
midden van het derde leerjaar behaalde hij AVI M4 (mid-
den groep 4/midden 2e leerjaar). Sinds het einde van het 
derde leerjaar beheerst hij niveau E4 (eind groep 4/eind 
2e leerjaar). Dit is het niveau dat hij ook nu, midden vierde 
leerjaar, nog steeds heeft. Voor lezen en spellen krijgt 
Jules extra ondersteuning van de zorgleerkracht. Ook de 
ouders begeleiden hem sterk bij het huiswerk. 

Samenvatting van het lees- en spellingonderzoek
Het technisch lezen op woordniveau verloopt moeizaam. 
Hoewel het leestempo gemiddeld is, is de foutenlast 
hoog. De grafeem-foneemkoppelingen zijn onvoldoende 
geautomatiseerd, het aantal basisfouten is hoog. Het le-
zen van pseudowoorden is bijna niet te scoren, de woor-
den worden woordruïnes.Op tekstniveau leest Jules op 
een niveau midden tweede leerjaar (AVI M4). Hij leest 
gescandeerd en niet zinsgericht. Zo houdt hij geen reke-
ning met leestekens. De foutenlast is hoog. Uit aanvul-

lend onderzoek blijkt dat het leesbegrip voldoende is op 
het beheerste AVI-niveau, maar dat Jules moeite heeft 
met leeftijdsadequate teksten. Het onderscheiden van 
hoofd- en bijzaken is moeilijk. Daarnaast heeft hij ook 
moeite met het begrijpen van moeilijke woorden. 
Bij het spellen op woordniveau merken we een zeer hoge 
concentratie op bij Jules. Enerzijds kost het motorische 
aspect van het schrijven hem erg veel moeite; dat is ook 
zichtbaar in een erg moeilijk te lezen handschrift. An-
derzijds zwoegt hij ook op de spelling. Hij behaalt een 
zeer lage score, die te wijten is aan een groot aantal 
basisfouten en moeite met het toepassen van de regel-
spelling. Ook op zinsniveau is de foutenlast hoog. Het is 
opmerkelijk dat Jules moeite heeft met het onthouden 
van de gedicteerde zinsdelen. Hij vraagt geregeld deze 
te herhalen.

Resultaten van het CHC-intelligentieonderzoek
Bij intelligentieonderzoek volgens het CHC-model wordt 
een sterkte-zwakteanalyse van het cognitief functione-
ren gemaakt. 

Voor gedetailleerde informatie over het samenstellen 
van de testbatterij en de af te nemen subtests verwijzen 
we naar het CHC-platform. In Tabel 1 geven we de resul-
taten weer van elke brede cognitieve vaardigheid en de 
kwalitatieve bespreking hiervan (met observaties) zoals 
een logopedist dit in een verslag zou kunnen lezen. 

In Tabel 1 is opgenomen:
 ∙ De index (gemiddelde = 100, standaarddeviatie = 15) 

per brede cognitieve vaardigheid
 ∙ Het 95%-betrouwbaarheidsinterval
 ∙ De percentielscore (geeft aan hoeveel leeftijdsgenoten 

per 100 eenzelfde of lagere score behalen)
 ∙ De interpretatie in woorden (“Statistische relatie tus-

sen verschillende”, z.j.) 
 ∙ Normatieve en relatieve sterktes/zwaktes (Rauws, 

2014): Een brede cognitieve vaardigheid is een norma-
tieve sterkte/zwakte als de index meer dan één stan-
daarddeviatie boven/onder het gemiddelde ligt (>115 / 
<85). Het gaat om een sterkte/zwakte in vergelijking 
met de normgroep. Er is sprake van een relatieve 
sterkte/zwakte als de index boven/onder het betrouw-
baarheidsinterval van het CHC-totaal IQ (de zwarte lij-
nen) ligt. In dit geval gaat het om een sterkte/zwakte 
binnen het eigen profiel. 
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In Figuur 2 worden de resultaten visueel weergegeven 
per brede cognitieve vaardigheid. Het blauwe vlak geeft 
het populatiegemiddelde weer. De zwarte lijnen vormen 
de onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidsin-
terval rond het totaal CHC-IQ. Per brede cognitieve vaar-
digheid wordt de index weergegeven (horizontaal zwart 
lijntje) met het betrouwbaarheidsinterval (het blokje). 

Vanuit de resultaten voor de verschillende brede cog-
nitieve vaardigheden maken we een schatting van het 
totale IQ, dat laaggemiddeld tot gemiddeld ontwikkeld 
is. Voor vloeiende intelligentie (Gf) scoort Jules hoogge-
middeld tot hoog. Deze vaardigheid gaat het redeneer-
vermogen bij nieuwe problemen na. Binnen het profiel 
van Jules vormt deze vaardigheid, in vergelijking met de 
andere cognitieve vaardigheden, een relatieve sterkte. 
Jules denkt na voor hij een antwoord aanduidt. 

Binnen kwantitatieve kennis (Gq) werd slechts één sub-
test afgenomen. Daarom werd geen index berekend en 
wordt deze vaardigheid ook niet visueel voorgesteld. 
Voor deze rekentaak behaalt Jules een gemiddelde sco-
re. Het is voor Jules moeilijk om de opgaven zelf hardop 
voor te lezen, toch wil hij dit graag doen. Hij struikelt over 
verschillende woorden en slaat deze over. Desondanks 
merken we dat Jules de verschillende rekenopgaven vrij 
snel oplost. Hij verwoordt hardop welke tussenstappen 
hij zet. 

De gekristalliseerde intelligentie (Gc) gaat schoolse en cul-
turele kennis na. Subtests binnen deze vaardigheid zijn 
talig van aard. Jules behaalt hiervoor een laaggemiddelde 
tot gemiddelde score. Jules beschikt over een goede alge-
mene kennis. Zijn sterk redeneervermogen valt ook hier 
op. Het uitleggen van woordbetekenissen is dan weer iets 
moeilijker voor Jules. Hij herbegint zijn uitleg heel vaak 
(bijvoorbeeld ‘als je iets… als iemand anders dat… dat je 
dan de hele tijd ernaar gaat kijken’). Bij het beantwoorden 
van vragen over een voorgelezen verhaaltje geeft Jules 
geregeld aan dat hij details vergeten is.

Voor het kortetermijn- en werkgeheugen (Gsm) behaalt 
Jules een zeer laag tot gemiddeld resultaat, we spreken 
van een normatieve zwakte in vergelijking met leeftijds-
genoten en een relatieve zwakte binnen zijn eigen profiel. 
De scores binnen deze vaardigheid zijn echter zeer wis-
selend. Het herhalen van cijfers verloopt moeizaam, het 
herhalen van zinnen nog moeizamer. Het opsommen van 
geautomatiseerde reeksen (bijvoorbeeld de maanden van 
het jaar) verloopt dan weer vlot. Wanneer met visueel ma-
teriaal gewerkt wordt, scoort Jules laaggemiddeld. 

De visuele informatieverwerking (Gv) verloopt erg moei-
zaam. Jules behaalt zeer lage tot laaggemiddelde sco-
res, wat deze vaardigheid tot een normatieve en relatieve 
zwakte maakt. Jules geeft aan dat hij deze subtest niet 
moeilijk vindt. Toch heeft hij er moeite mee een ontbre-

Tabel 1. Resultaten CHC-intelligentieonderzoek Jules.

Brede cognitieve vaardigheid Index
Betrouwbaarheids-

interval index
Percentiel Interpretatie Sterkte/zwakte

Gf

Vloeiende intelligentie

115 110-121 84 Gemiddeld - Hoog Relatieve sterkte

Gq

Kwantitatieve kennis

- - - -

Gc

Gekristalliseerde intelligentie

92 84-101 30 Laag-gemiddeld – Gemiddeld

Gsm

Kortetermijngeheugen

76 69-91 5,5 Zeer laag –Gemiddeld Normatieve zwakte

Relatieve zwakte

Gv

Visuele informatieverwerking

68 62-83 2 Zeer laag – Laag-gemiddeld Normatieve zwakte

Relatieve zwakte

Ga 

Auditieve informatieverwerking

66 60-82 1,2 Zeer laag – Laag-gemiddeld Normatieve zwakte

Relatieve zwakte

Glr

Langetermijngeheugen

73 66-88 3,6 Zeer laag – Laag-gemiddeld Normatieve zwakte

Relatieve zwakte

Gs

Verwerkingssnelheid

91 82-103 27 Laag-gemiddeld - Gemiddeld
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kend deel te vinden in een tekening. Hij benoemt vaak 
een weinig relevant ontbrekend deel (bijvoorbeeld ‘een 
stoel bij de piano’ i.p.v. ‘de zwarte toetsen’). Na doorvra-
gen zoekt hij opnieuw, maar kan hij zelden het belang-
rijkste ontbrekend deel benoemen. Het leggen van blok-
patronen verloopt zeer traag. Het ontbreekt Jules aan 
inzicht in de patronen. Wanneer hij negen blokken krijgt, 
ziet hij niet dat hij deze in een 3x3 matrix moet leggen om 
de figuur na te leggen. Hij toont een groot doorzettings-
vermogen en herbegint geregeld, maar zegt na een tijd 
dat hij te weinig blokken heeft. 

Hetzelfde geldt voor de auditieve informatieverwerking 
(Ga). Ook hiervoor scoort Jules zeer laag tot laagge-
middeld. Zowel normatief als relatief is dit een zwakke 
score. Het nazeggen van woorden waarbij je een klank 
moet weglaten (bijvoorbeeld ‘spin’ zonder ‘n’) is bijzon-
der moeilijk voor Jules. Meestal herhaalt hij het volledi-
ge woord. De taak letterverwisseling verloopt eveneens 
moeizaam, al behaalt Jules daar nog een laaggemiddeld 
resultaat voor. Hij beantwoordt slechts twee opgaven 
correct. De taak neemt veel tijd in beslag. Soms worden 
de doelwoorden niet meer herkend (bijvoorbeeld ‘Will 
Tura’ wordt ‘Pully Wier’ i.p.v. ‘Till Wura’). 

Binnen het langetermijngeheugen (Glr) merken we dat Ju-
les moeite heeft met het snel benoemen, maar ook met 
het opnoemen van woorden binnen een bepaalde catego-
rie. Hij scoort hiervoor zeer laag tot laaggemiddeld, wat 

deze vaardigheid tot een normatieve en relatieve zwakte 
maakt. Bij het snel benoemen treden een aantal zelfcor-
recties op, wat tijdconsumerend werkt. Bij het opsom-
men van woorden binnen een bepaalde categorie on-
dervindt Jules woordvindingsmoeilijkheden. Vooral het 
opsommen van kledingstukken en beroepen is moeilijk. 
In de categorie beroepen creëert Jules neologismen of 
onbestaande woorden (bijvoorbeeld ‘houtbouwer’). Wan-
neer we Jules herhaaldelijk een lijst woorden aanbieden 
en telkens vragen zoveel mogelijk woorden van deze 
lijst op te noemen (Geheugenproef 15 woorden), zien we 
dat herhaling loont. Er ontstaat een positieve leercurve. 
Jules kan in het begin erg weinig woorden opnoemen, 
maar dit aantal neemt wel toe door de herhaling. 

Ten slotte zien we laaggemiddelde tot gemiddelde sco-
res voor verwerkingssnelheid (Gs). Jules kan eerder een-
voudige taken aan een vlot tempo uitvoeren. Weliswaar 
zien we dat het voor hem niet evident is om symbolen 
nauwkeurig na te tekenen. Jules tekent erg houterig. 

Advies en interventies
Binnen therapie zullen lezen en spellen aan bod ko-
men. De manier waarop aan deze vaardigheden gewerkt 
wordt, hangt nauw samen met de cognitieve sterktes en 
zwaktes van het kind zelf. Zo is het bij Jules belangrijk 
om rekening te houden met de geheugenmoeilijkheden. 
Als logopedist is het goed om uit te zoeken welke aan-
pak werkt en hoe de transfer naar de klas gemaakt kan 

Figuur 2. Grafische weergave cognitief vaardigheidsprofiel Jules.
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worden. Uiteraard kan een logopedist hiervoor stoelen 
op eigen kennis en ervaring. Bijkomende tips op basis 
van het cognitief vaardigheidsprofiel kunnen de aanpak 
echter nog verbeteren. Hiervoor kunnen we beroep doen 
op de ‘BCV-fiches met interventiemogelijkheden’ (http://
www.thomasmore.be/psychodiagnostisch-centrum/
chc-platform-0).

We zien in Jules’ cognitief vaardigheidsprofiel dat de 
vloeiende intelligentie (Gf) een relatieve sterkte is. Dit wil 
zeggen dat hij onder meer sterk is in:
 ∙ Het maken van transfers, het generaliseren van het 

geleerde. Dit merken we ook tijdens de testafname. 
Jules spreekt spontaan zijn redeneervermogen aan en 
roept eerder verworven kennis op om tot een oplossing 
te komen.

 ∙ Het uitbreiden van kennis door kritisch denken.
 ∙ Hypothesetoetsend denken.
 ∙ Onderliggende regels en processen ontdekken en toe-

passen om problemen op te lossen.

Deze zaken houden we in ons achterhoofd. Ze kunnen 
als strategieën ingezet worden om andere moeilijkheden 
te compenseren. 

Er zijn bij Jules duidelijk geheugentekorten merkbaar. 
Zowel het korte- (Gsm) als het langetermijngeheugen 
(Glr) vormen een normatieve en relatieve zwakte. Ener-
zijds zijn deze problemen fonologisch van aard, maar 
anderzijds zien we ook woordvindingsmoeilijkheden en 
algemene moeilijkheden met het onthouden van infor-
matie. Herhaling loont wel. Dit is belangrijk bij het geven 
van instructies in de klas of in therapie, alsook bij het 
automatiseren en verwerken van leerstof. Daarnaast is 
het belangrijk leerstof niet enkel te herhalen, maar ook 
te structureren. De tekorten in auditieve informatiever-
werking (Ga) ondersteunen bovendien de noodzaak van 
het herhalen, en geven daarnaast ook een nood aan het 
visueel ondersteunen van instructies aan .

Het is aangewezen om de belasting van het korteter-
mijngeheugen te verminderen. Dit kan door leerstof zo-
wel auditief als visueel aan te bieden. Dit multimodaal 
leren is voor Jules cruciaal, te meer omdat de visuele 
informatieverwerking (Gv) eveneens een zwakte is. Lou-
ter visuele ondersteuning (bijvoorbeeld een spelling-
kaart) zal daarom niet volstaan. Het werken met stap-
penplannen, schema’s en onthoudkaarten is weliswaar 
een goed hulpmiddel voor Jules. Het is hierbij belangrijk 
om deze samen met Jules op te stellen. Hij beschikt over 
voldoende vaardigheden (o.a. Gf en Gc) om dit te doen 

en dit zal het onthouden bevorderen. Verder is het ook 
belangrijk hem te leren werken met deze hulpkaarten en 
hem de tussenstappen te leren verbaliseren. Het multi-
modale aspect is voor Jules cruciaal om hulpkaarten tot 
een goed hulpmiddel te maken.

Bij het geven van instructies is het belangrijk deze te 
koppelen aan de gekristalliseerde intelligentie (Gc) en 
de vloeiende intelligentie (Gf). Jules blijkt immers te be-
schikken over een goede algemene kennis en een sterk 
redeneervermogen. Het koppelen van nieuwe kennis 
aan bestaande voorkennis lijkt dan ook een goed idee. 
Deze koppeling kan ook in de vorm van ezelsbruggetjes 
of clustering gebeuren. Dit zijn geheugenstrategieën die 
Jules kan gebruiken, maar die hem eerst aangeleerd 
zullen moeten worden. 

Gezien de geheugentekorten en de tekorten in auditieve 
informatieverwerking is het belangrijk Jules korte en dui-
delijke instructies te geven. Het kan helpen hem de op-
dracht te laten parafraseren. Bij het maken van oefenin-
gen is het dan weer belangrijk om hem tussenstappen te 
laten noteren. Specifiek binnen therapie, maar ook in de 
klas, is directe correctieve procesgerichte feedback een 
efficiënte leerstrategie. Bij procesgerichte feedback ligt 
de nadruk op de uitvoering van de taak (‘Snapt het kind 
waar het mee bezig is?’) (Edelbroek, Kemper, van Marlen, 
Rossewij & van Zoest, 2012). Het correctieve aspect wijst 
op het feit dat fouten aangeduid worden (Van Beuningen, 
de Jong & Kuiken, 2008). In tegenstelling tot bij indirecte 
correctieve feedback, wordt bij directe correctieve feed-
back niet enkel de fout aangeduid, maar ook de correctie 
gemaakt (Van Beuningen et al., 2008). Zo kan Jules snel 
bijgestuurd worden. Op termijn kan gewerkt worden aan 
het zelftesten, zodat hij zichzelf kan bijsturen. Het leren 
van zelfcontrolestrategieën is ook specifiek voor het wer-
ken aan het lezen en spellen een belangrijke factor. 

Een andere strategie die ingezet kan worden in therapie 
om de aangeleerde zaken te consolideren in het lange-
termijngeheugen is overlearning. Dit is het blijven oefe-
nen na beheersing. Kennis vervaagt na een tijd, zeker bij 
kinderen met een tekort in het langetermijngeheugen. 
Ook al lijkt nieuwe kennis verworven, toch is het be-
langrijk ook dan het herhalen vol te houden. Dit blijven 
oefenen kan ook met de SIP-methodiek (systematisch 
inprenten, Sas & Wieringa, 1986). Goed gekende zaken 
worden wekelijks hernomen, min of meer gekende za-
ken om de twee dagen en zaken die onvoldoende gekend 
zijn elke dag. Bijvoorbeeld voor spelling kan deze metho-
diek gehanteerd worden in therapie en thuis.
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Omdat volgend schooljaar ook Frans aangeboden zal 
worden, kunnen de tekorten op het vlak van lezen, spel-
len en geheugen Jules ook daar parten spelen. Pre-tea-
ching, bijvoorbeeld in therapie, of verlengde instructie in 
de klas, kunnen hem daarbij helpen. Dit zijn strategieën 
die de tekorten in het langetermijngeheugen pogen te 
compenseren. Omwille van de moeilijkheden op het vlak 
van auditieve informatieverwerking is het dan weer be-
langrijk om voor het aanleren van een nieuwe taal een 
voldoende rijk klankaanbod te voorzien om vertrouwd te 
raken met de nieuwe klanken. Ook luisterlezen wordt 
geadviseerd bij vreemde talen. 

Uiteraard zijn er een aantal meer algemene tips en maat-
regelen die geformuleerd kunnen worden, zoals het ge-
ven van meer tijd voor het verwerken van leerstof en het 
maken van toetsen en oefeningen. Het belangrijkste is 
zowel in de klas, thuis als in therapie rekening te houden 
met de cognitieve mogelijkheden en beperkingen van het 
kind zelf. Met bovenstaande interventies willen we dan 
ook aantonen dat het een meerwaarde is om de therapie 
af te stemmen op het cognitief profiel van een kind.

Besluit
De casus illustreert dat CHC-intelligentieonderzoek in-
gezet kan worden binnen therapie. Als logopedist kan je 
een therapieplan opstellen op basis van je eigen kennis 
en ervaring. Het is echter een meerwaarde om dit plan 
uit te breiden of te verfijnen door de therapie ook af te 
stemmen op het cognitief profiel van een kind. Zo zal je 
erin slagen om nog meer op maat van het kind te wer-
ken. 
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