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De effectiviteit van ondersteunende
software bij dyslexie

Voorleessoftware is een belangrijk hulpmiddel bij de ondersteuning van leerlingen en
studenten met dyslexie. De Vlaamse overheid zet met het project Lees voor Vlaanderen
sterk in op het ter beschikking stellen van ondersteunende software aan leerlingen met leesen schrijfbeperkingen in het leerplichtonderwijs. In het hoger onderwijs bieden instellingen
ook voorleessoftware aan. Studenten met dyslexie kunnen deze software inzetten bij
onderwijs- en examenactiviteiten. In deze bijdrage rapporteert het SIHO een stand van
zaken over de wetenschappelijke literatuur inzake de effectiviteit van ondersteunende
software bij leerlingen en studenten met dyslexie. Daarbij focust het SIHO ook op een aantal
implicaties voor de context hoger onderwijs.

1. Ondersteunende software
De software die ingezet wordt ter ondersteuning van leerlingen en studenten met dyslexie is
divers. De meest gebruikte en gekende feature is de voorleessoftware die tekst naar spraak
omzet. Ook de spellingscorrector en woordvoorspellers worden in de onderwijscontext
frequent ingezet. Deze features worden bij technisch lezen, begrijpen lezen, spelling,
schrijfvaardigheden, studievaardigheden, alsook in vreemde talen ingezet.

2. Effectiviteit ondersteunende software
Om de effectiviteit van ondersteunende software bij de begeleiding van leerlingen en
studenten met dyslexie in kaart te brengen, is het van belang om zowel het remediërend
effect (effect na gebruik) als het compenserend effect (effect tijdens gebruik) van de
features bij verschillende vaardigheden te onderzoeken. Er is evenwel nog weinig onderzoek
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naar het compenserend en remediërend effect van de verschillende features verricht. De
evidentie die wel voorhanden is, wordt in deze bijdrage besproken.
2.1 Remediërend effect op technisch lezen
Het inzetten van ondersteunende software in de vroege stadia van de leesontwikkeling
wordt in de wetenschappelijke literatuur bediscussieerd. Werkt het simultaan aanbieden van
tekst en spraak net bevorderend voor de leesvaardigheden of zorgt de software ervoor dat
kinderen een passieve leeshouding ontwikkelen waardoor hun leesprestaties stagneren of
net minder snel ontwikkelen? De schaarse studies die het remediërend effect van het
gebruik van tekst-naar-spraak software op de technische leesprestaties onderzoeken, zijn
niet eenduidig. Waar een studie aantoont dat het gebruik ervan bij jonge kinderen een
negatief effect heeft op het orthografisch leren - een cruciale factor in de lees- en
spellingontwikkeling,1 schuift een andere studie een gunstig remediërend effect van
voorleessoftware op het leestempo bij leerlingen in het secundair onderwijs naar voren.
Leerlingen uit het secundair onderwijs die gedurende één semester dagelijks tekst-naarspraak software gebruiken, blijken sneller te lezen op papier.2
2.2 Compenserend effect op begrijpend lezen
Het decoderen van teksten vraagt meer tijd en energie van leerlingen en studenten met
dyslexie, waardoor ze zich minder goed op de tekstinhoud kunnen focussen. Uit
verschillende studies, waaronder een recente meta-analyse, blijkt dat het gebruik van
voorleessoftware overwegend positieve effecten heeft op begrijpend lezen bij leerlingen en
studenten met een leesstoornis.3 4 5 Dit effect komt voornamelijk voor bij het lezen van
teksten van meer dan 100 woorden.7
Studies die het compenserend effect van voorleessoftware specifiek bij studenten in het
hoger onderwijs onderzochten, indiceren dat het effect sterk gerelateerd is aan de ernst van
de stoornis: hoe zwaarder de leesproblematiek, hoe gunstiger het compenserende effect
van de software op de begrijpend leesprestaties.6 Een verkennende studie bij Vlaamse
studenten met dyslexie in het hoger onderwijs rapporteert op groepsniveau geen positief
compenserend effect van het gebruik van voorleessoftware, maar toont wel positieve
effecten aan bij een subgroep van studenten.7 Deze resultaten onderstrepen het belang van
een individuele benadering.
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2.3 Compenserend effect op spelling en schrijfvaardigheid
Ondersteunende software wordt ook ingezet bij het schrijven van teksten. Hierbij worden
naast de voorleessoftware ook de spellingscorrector en woordvoorspellers ingezet. Het
remediërend effect van de inzet van deze features op spelling en schrijfvaardigheid is nog
niet onderzocht. Het beperkte onderzoek naar het compenserende effect van deze features
indiceert dat voorleesfuncties studenten met dyslexie in hoger onderwijs ondersteunen om
spellingsfouten in hun geschreven teksten beter te detecteren,8 wat leidt tot teksten met
minder spellingsfouten.9 In vergelijking met het werken via de klassieke pen-en-papier
methode, leidt het gebruik van tekstverwerkers op computer (zoals Word) tot meer
gestructureerde producten die in een sneller tempo geschreven worden. Woordvoorspellers
verhogen eveneens de structuur en accuraatheid van geschreven producten.9 10 11 12
2.4. Subjectieve ervaringen
Naast aantoonbare compenserende effecten op specifieke vaardigheden zoals begrijpend
lezen en schrijfvaardigheden, focussen studies ook op de beleving van leerlingen en
studenten. Studenten met dyslexie ervaren het lezen met voorleessoftware als minder
vermoeiend en stresserend.13 De software draagt ook bij tot het langer volhouden van de
leesprestaties.14 15 Ook verhoogde gevoelens van zelfvertrouwen en levenskwaliteit worden
met de software in verband gebracht.9 15
Wanneer de ondersteunende software niet is aangepast aan de individuele noden, zijn
studenten sneller geneigd deze software niet langer in te zetten. Negatieve ervaringen zijn
ook vaak gelinkt aan frustraties over technische aspecten bij het gebruik van software
(software die niet up-to-date is of niet naar behoren werkt).10 Studenten in het hoger
onderwijs ervaren ook een nood aan goede ondersteuning bij het gebruik van de software.10

3. Besluit en implicaties
De literatuurstudie schuift overwegend positieve effecten van ondersteunende software op
begrijpend lezen naar voor. Het gebruik van software leidt ook tot meer gestructureerde
teksten met minder fouten. Verder ervaren studenten met dyslexie het lezen met
ondersteunende software als minder vermoeiend en stresserend, en kunnen ze hun
leesprestaties langer volhouden. Ook verhoogde gevoelens van zelfvertrouwen en
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levenskwaliteit worden met de software in verband gebracht. Al deze bevindingen
onderstrepen het belang van het inzetten van ondersteunende software in de begeleiding
van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs.
De resultaten indiceren eveneens dat het one-size-fits-all principe niet is aangewezen bij de
implementatie van de software. Niet elke student met dyslexie heeft baat bij de inzet van
ondersteunende software. Studenten met dyslexie hebben nood aan tools op maat van hun
specifieke beperking en context, alsook aan een degelijke ondersteuning bij het gebruik van
de software. Het SIHO onderstreept het belang van een grondig assessmentgesprek met de
student waarbij de noden en verwachtingen van de student duidelijk in kaart worden
gebracht en waarbij gezocht wordt naar hulpmiddelen die hierop aansluiten.
Het is ook belangrijk om voor ogen te houden dat een goed uitgewerkt ICT-beleid en up-todate apparatuur negatieve ervaringen van studenten kunnen ondervangen. Het SIHO bekijkt
momenteel met de instellingen hoger onderwijs hoe ze de technische aspecten van
ondersteunende software nog beter kunnen afstemmen op de context hoger onderwijs
alsook hoe ze studenten efficiënt en gepast kunnen ondersteunen bij het gebruik van de
software. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de toegankelijkheid van digitale
leermaterialen.
Hoewel ondersteunende software in toenemende mate wordt ingezet bij de begeleiding van
studenten met dyslexie is er een dalende trend in het aantal gepubliceerde
effectiviteitsstudies.8 In de geconsulteerde meta-analyses wordt bovendien ook het gebrek
aan goede en recente experimentele studies en kwalitatieve onderzoek evidentie
aangekaart.4 9 10 Een gebrek aan controlevariabelen, kleine steekproeven, beperkte of
onvolledige statistische rapportering, een grote variabiliteit in leeftijd en het gebrek aan
gerandomiseerde controlegroepen zorgen ervoor dat de beschikbare resultaten steeds met
enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Het SIHO onderstreept de nood aan
methodologisch goed onderbouwde studies die het remediërend en compenserend effect
van de verschillende features van de software bij studenten met dyslexie op vaardigheden
als technisch lezen, begrijpend lezen en schrijfvaardigheden, maar ook op vreemde talen, en
op studievaardigheden in kaart brengen. Ook gericht onderzoek naar de subjectieve
ervaringen van studenten met betrekking tot het gebruik en de effectiviteit van software
blijft aangewezen.
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