De voordelen van online behandeling
Door: Nina Willemse – Onderwijsadviseur Het ABC & Regiebehandelaar Dyslexie

Een jaar lang online behandelen
Het afgelopen jaar hebben de behandelaren bij het ABC vanwege de Covid-19 maatregelen
honderden behandelingen online gegeven op het gebied van taal, lezen en rekenen.
Tijd om de balans eens op te maken.

Voordelen voor school, ouders en kind
Onze adviseurs ervaren het online behandelen positief, omdat zij op deze manier de
kinderen toch kunnen blijven helpen. Zij vormden de continuïteit in de extra ondersteuning
toen de scholen dicht waren. Juist bij kinderen die moeite hebben met lezen, taal of rekenen
is de herhaling en de structurele, professionele begeleiding van belang. Natuurlijk zien zij
idealiter de kinderen weer face-to-face.
Het online behandelen kan wel uitkomst bieden bij:

Een groot voordeel van online behandelen is dat het veel makkelijker is om zowel school als
ouders bij de evaluatiegesprekken te krijgen. Dat is fijn om gezamenlijk de schouders
eronder te kunnen zetten.
Het biedt ook de kans om nieuwe werkvormen te ervaren. De chatfunctie, het gemakkelijk
delen van een tekst (en die arceren tijdens het lezen voor het kind).

Voor wie is online behandelen geschikt?
Online behandelen is voor het ene kind geschikter dan voor het andere.

Geschikt voor
Kinderen die graag in hun eigen vertrouwde
omgeving zijn
Kinderen die juist door het beeldscherm
heel goed gefocust zijn.
Kinderen die thuis meer zichzelf kunnen
zijn, waardoor er een goede band kan
worden opgebouwd.
Het typen van woorden en daardoor goede
zelfcontrole doordat het kind zelf terugleest
wat het geschreven heeft.
Oudere leerlingen (zelfstandiger, leren
computervaardigheden, komen voor
zichzelf op bij onrust thuis).

Minder geschikt voor
Kinderen met een zeer onrustige
thuisomgeving
Een thuissituatie waar qua materiaal
onvoldoende aan de voorwaarden wordt
voldaan (internet/computer).
Toetsafnames (deze zijn ook niet
genormeerd voor online afname).
Het schrijven op papier. De spelling zie je
pas als ze het al af hebben.
De jongere leerlingen (behoefte aan meer
face-to-face begeleiding en concreet
materiaal om mee te werken).

Al met al zitten er haken en ogen aan online behandelen, maar zeker ook voordelen. Het zou
zo maar kunnen dat het niet meer in z’n geheel verdwijnt, ook al zien we alle kinderen
natuurlijk het liefste gewoon “in het echt”. Inmiddels kan dat gelukkig op een heel aantal
locaties alweer!
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