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[ VOORWOORD ]
In deze tijd van Passend Onderwijs en het pedagogisch en onderwijskundig handelen vanuit
de ondersteuningsvraag, lijkt het samenstellen van een nieuw Protocol Dyslexie specifiek voor
het mbo op het eerste gezicht misschien een overbodige onderneming. Echter, de wetenschap dat dyslexie de meest voorkomende beperking is binnen het mbo en het gegeven dat
studenten met dyslexie en hun opleiders het vaakst een beroep doen op ondersteuning binnen de mogelijkheden van Passend Onderwijs, verklaart al voor een groot deel waarom dit
protocol geschreven is. Bovendien is het mbo nog steeds de onderwijsvorm waar dyslexie het
minst wordt onderkend. En juist die onderkenning is belangrijk, omdat het mbo voor veel studenten de laatste onderwijspoort is naar de maatschappij.
Ondersteuning bij dyslexie betekent niet alleen dat studenten met dyslexie een half uurtje
extra tijd krijgen bij toetsen en examens. Goede ondersteuning begint al vóór de opleidingsintake start, namelijk bij de overdracht van het voortgezet onderwijs naar het mbo. In dit nieuwe
protocol is rekening gehouden met de wens uit het veld om studenten door hun hele schoolcarrière methodisch oplossingen en strategieën aan te leren zodat zij met zelfvertrouwen, autonoom regie houden, op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Aangetekend moet worden dat dit Protocol Dyslexie past binnen het streven van het mbo om
laaggeletterdheid te bestrijden. Van de bijna half miljoen studenten die in 2017 naar het mbo
gaan, is naar schatting 38 procent laaggeletterd. Anders dan vaak gedacht, heeft het merendeel van deze jongeren het Nederlands als moedertaal. Deze laaggeletterde studenten
hebben niet alleen meer moeite met de lesstof dan andere mbo-studenten, ook bij het vinden
van een bpv-plek en het solliciteren ondervinden zij meer obstakels. Net als bij het invullen
van formulieren en het vinden van hun weg op internet. De inspanningen van de mboinstellingen dienen er in eerste instantie dan ook op gericht te zijn om die laaggeletterdheid
te bestrijden. De ondersteuningsvraag van álle studenten staat daarbij centraal.
“Dyslexie is wat overblijft als laaggeletterdheid is bestreden”, is een inmiddels bekende
uitspraak van professor Aryan van der Leij. Van de bovengenoemde 38 procent laaggeletterden, blijkt 16 procent de diagnose dyslexie te hebben. Dat zijn meer dan 30.000 mbostudenten.
En wat voor laaggeletterden in het algemeen geldt, geldt voor studenten met dyslexie in nog
heviger mate: zij lopen een groter risico op afhankelijkheid van anderen, meer risico op werkloosheid en zelfs risico op een slechtere gezondheid omdat informatie over deze zaken voor
hen minder toegankelijk is. In dit licht bezien is 30.000 studenten een enorm aantal, wat een
actueel Protocol Dyslexie voor het mbo rechtvaardigt.
Deze 2017-editie vervangt het protocol dat sinds 2010 gehanteerd wordt. Dat was nog ruim
voor de invoering van de Wet Passend onderwijs (2014) en voor de invoering van de nieuwe
ontwikkelingen rond Examineren en Diplomeren, Focus op Vakmanschap en drempelloze instroom, waardoor er ondertussen veel is veranderd in de wet- en regelgeving. Dit protocol
houdt rekening met deze veranderingen. Ook zijn de meest recente wetenschappelijke
inzichten in dit protocol verwerkt.

Ondanks dat er binnen de mbo-instellingen grote verschillen bestaan in grootte, opleidingsrichtingen en opleidingsniveaus, is er met dit Protocol Dyslexie mbo 2017 een duidelijke
richtlijn gekomen als het gaat om signaleren, diagnosticeren en begeleiden van studenten
met dyslexie. Het uitgangspunt is goed onderwijs, passend onderwijs én passend onderwijzen. Dat komt ten goede aan elke student.

Namens het Landelijk Netwerk Dyslexie-Dyscalculie Mbo
Ingrid ten Have
Marleen Helleman

[ INLEIDING ]
In 2010 verscheen in opdracht van het miniserie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het
eerste Protocol Dyslexie mbo (CINOP, 2010). Dit protocol bood mbo-instellingen een handreiking voor het vormgeven en/of verbeteren van hun dyslexiebeleid en de operationele
uitvoering ervan. De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen het mbo, onder andere door
de invoering van de Wet Passend Onderwijs, veranderingen in wet- en regelgeving en inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs. Het protocol uit 2010 was dan ook aan herziening toe.
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het
Expertisecentrum Nederlands, CINOP, ITTA en KPC Groep, in nauwe samenwerking met
experts uit onderzoek en werkveld en het Landelijk Netwerk Dyslexie-Dyscalculie Mbo, het
protocol herzien zodat het aansluit bij de huidige context van het mbo.

De belangrijkste veranderingen op een rij
Het herziene protocol:
 sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving;
 past bij het beroepsgerichte karakter van het mbo;
 staat in logische verbinding met de protocollen voor het basis-, voortgezet en
hoger onderwijs;
 biedt praktische handvatten voor de student, docent en coördinator zorg om de
overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vorm te geven;
 geeft de docent, coördinator zorg en student inzicht in welke rol de student zelf
kan spelen om de ondersteuning te realiseren die hij nodig heeft tijdens de
opleiding en (later) in het werk (empowerment).

Het mbo is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar met een afgeronde vooropleiding en,
sinds de invoering van de drempelloze instroom bij de entree-opleiding, ook zonder afgeronde vooropleiding. Het mbo moet studenten volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB) voorbereiden op uitoefening van een beroep, deelname aan de maatschappij (burgerschap) en doorstroom naar een vervolgopleiding. Het mbo biedt een breed palet aan beroepsopleidingen in sectoren als Zorg en Welzijn, Techniek en Economie. Tevens bestaan er
vakscholen die zich richten op één branche en agrarische opleidingscentra die opleidingen
aanbieden binnen de sector Landbouw. Tot slot biedt een aantal mbo-instellingen ook
opleidingen in de volwasseneneducatie aan. Dit brede palet aan sectoren en opleidingen
levert een veelzijdige studentenpopulatie op. One size fits all kan niet als uitgangspunt voor
het onderwijs genomen worden, er moet gezocht worden naar passende begeleiding voor de
individuele student of voor specifieke groepen studenten. Waar het studenten met dyslexie
betreft, biedt dit protocol tal van suggesties voor het vormgeven van signalering, diagnosticering, begeleiding en facilitering.
Doelgroep protocol
Het Protocol Dyslexie mbo is bedoeld voor docenten (zowel taaldocenten Nederlands als moderne vreemde talen (mvt) en vakdocenten) en begeleiders van de beroepspraktijkvorming
(bpv). Deze groepen worden vanaf nu aangesproken als ‘docenten’. Tevens is het protocol be-

doeld voor studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) en de coördinatoren zorg waarmee we de
dyslexiespecialisten en –coaches, orthopedagogen, psychologen, remedial teachers, begeleiders/adviseurs Passend Onderwijs en beleidsadviseurs taal/taalbeleid bedoelen. Tot slot is het
protocol bedoeld voor het (midden)management. Onder de titel van elk hoofdstuk staat de
primaire doelgroep (docent, coördinator zorg of management) van het betreffende hoofdstuk
uitgelicht. Waar in dit protocol hij/hem staat, wordt ook zij/haar bedoeld. Dit geldt ook voor de
student.
Het protocol is specifiek geschreven voor de context van de roc’s, maar bevat zeker ook
bruikbare adviezen voor de vakscholen en aoc-instellingen.
Opbouw van het protocol
Het protocol is beschikbaar in boekvorm en in digitale vorm. De digitale publicatie
(zie www.expertisecentrumnederlands.nl) bevat de bijlagen in Word zodat mbo-instellingen
ze kunnen aanpassen aan hun eigen situatie.
Onderstaand schema laat de opbouw in hoofdstukken zien. Het protocol start met richtlijnen
voor het opstellen van dyslexiebeleid. Aan de hand van denkvragen wordt inzicht gegeven in
welke elementen een dyslexiebeleidsplan bevat. Tevens worden adviezen voor implementatie
gegeven. Alle elementen uit het dyslexiebeleidsplan komen in de daaropvolgende hoofdstukken uitgebreider aan bod.
Het tweede hoofdstuk beschrijft de definitie van dyslexie en de specifieke gevolgen die
studenten in het mbo ondervinden van hun dyslexie. Hierna volgt Hoofdstuk 3 over de context van het mbo en de relevante wet- en regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld de kwalificatiestructuur, ontwikkelingsgericht toetsen en examinering. Dit hoofdstuk geeft een beeld
van wat mbo-instellingen studenten met dyslexie mogen en moeten bieden qua begeleiding
en facilitering. Hoofdstuk 4 beschrijft handreikingen voor (de procedure van) signalering van
leesproblemen en dyslexie en voor doorverwijzing voor diagnostisch onderzoek. Hoofdstuk 5
beschrijft ten slotte tal van adviezen voor begeleiding van studenten met dyslexie in de
opleiding.
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[ DYSLEXIEBELEID EN IMPLEMENTATIE ]
1.1 Dyslexiebeleid in relatie tot Passend Onderwijs
Mbo-instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van ondersteuning aan studenten die extra ondersteuningsbehoeften hebben, zoals studenten met
dyslexie. Dit vraagt van instellingen dat ze beleid maken gericht op hoe ze ondersteuningsbehoeften van studenten in kaart brengen en hoe ze de extra ondersteuning organiseren en
inhoudelijk vormgeven. Specifiek voor dyslexie kan dit vastgelegd worden in een dyslexiebeleidsplan. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 werken veel mbo-instellingen
met een beleidsplan Passend Onderwijs (Hoofdstuk 3). Het dyslexiebeleidsplan kan hier
onderdeel van uitmaken.
Passend Onderwijs waarborgt dat studenten de (extra) ondersteuning ontvangen die ze
nodig hebben om de opleiding succesvol te doorlopen. Als we specifiek kijken naar de
studenten met dyslexie en hun extra ondersteuningsbehoeften, dan gaat passend onderwijzen verder dan het zorgdragen voor faciliteiten tijdens het examen. In alle lessen en bij de
beroepspraktijkvorming (bpv) zou aandacht moeten zijn voor de specifieke begeleiding die
de student met dyslexie nodig heeft. Het dyslexiebeleidsplan zou dus niet alleen moeten gaan
over faciliteiten tijdens het examen, maar het moet zeker ook beschrijven welke begeleiding
de student met dyslexie krijgt binnen de opleiding en hoe dit georganiseerd wordt. Vaak is
een student met dyslexie door kleine aanpassingen in de (voorbereiding van) een les al
enorm geholpen (Hoofdstuk 5).

1.2 Dyslexiebeleidsplan
De achtergrondinformatie en handreikingen uit dit protocol kunnen door de mbo-instelling zelf
vertaald worden in een beleidsplan dat bij de eigen situatie past. Passende begeleiding voor
studenten met dyslexie staat of valt met goed dyslexiebeleid dat volledig geïmplementeerd is
binnen alle lagen van een mbo-instelling. Het is dan ook van belang om bij het ontwikkelen van
het dyslexiebeleidsplan vertegenwoordigers uit alle lagen, oftewel docenten, coördinatoren
zorg, vertegenwoordigers vanuit Steunpunten, CvB, examencommissie, etc., te betrekken en een
werkgroep te vormen die als vliegwiel kan dienen om het dyslexiebeleidsplan goed te implementeren. Op welk niveau of door welke functionaris elk onderdeel uit het dyslexiebeleidsplan
daadwerkelijk opgesteld en uitgevoerd wordt, zal verschillen per instelling.
De grootte van de mbo-instelling heeft invloed op het niveau waarop de stappen uitgewerkt
worden. In kleine mbo-instellingen is het gemakkelijker centraal beleid te maken. Aan de
andere kant hebben zij vaak minder middelen (tijd, financiën, mankracht) om studenten
met dyslexie te begeleiden en zullen zij prioriteiten moeten stellen in hun dyslexiebeleid
en wellicht meer samenwerking zoeken met externe partners. Uit een evaluatieonderzoek
naar Passend Onderwijs (Eimers, Roelofs, Walraven & Wolbers, 2015) blijkt dat grote mboinstellingen moeite hebben met het vinden van een balans tussen centraal beleid en decentrale invulling. Grote instellingen streven ernaar om op centraal niveau beleidskaders te geven
met voldoende ruimte voor een eigen invulling op decentraal niveau, zodat beleid zodanig
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uitgewerkt kan worden dat het past bij bijvoorbeeld een specifieke sector, doelgroep studenten of opleidingsteam. Het bewaken van de kwaliteit van het beleid is een grotere uitdaging
naarmate er meer op decentraal niveau uitgewerkt wordt, omdat dit tot versnippering van
beleid en werkwijzen kan leiden. Het vraagt om goede samenwerking tussen de verschillende
niveaus binnen de instelling en afstemming tussen de centrale diensten (zoals Studentenbegeleiding, Kwaliteitszorg, PR & Communicatie, HRM en Professionalisering).
Gezien de grote verschillen tussen mbo-instellingen verdient het aanbeveling om, voordat
een beleidsplan opgezet wordt, eerst de lijnen binnen de organisatie in kaart te brengen.
Deze beschrijving van lijnen moet antwoord geven op vragen als:
Op welk niveau wordt wat uitgewerkt?
Wie wordt bij welke stap betrokken en wat is ieders verantwoordelijkheid?
Wat kunnen we intern realiseren en waarvoor wordt samengewerkt met externe partners?

•
•
•

In een dyslexiebeleidsplan staat beschreven wat de mbo-instelling wil bereiken (missie) en
wat de concrete uitgangspunten zijn voor het realiseren van de missie (visie). De visie geeft
weer hoe het dagelijks handelen van de docenten, de slb’ers, de coördinatoren zorg, de
examencommissie en het management rondom de (facilitering van) ondersteuning en begeleiding van studenten met dyslexie eruit moet zien. Zo hebben niet alleen de verschillende
functionarissen zicht op wat van hen verwacht wordt, maar weten ook studenten met dyslexie
wat ze van de opleiding kunnen verwachten qua begeleiding en facilitering. Voorwaarde is
dan wel dat het dyslexiebeleidsplan goed toegankelijk is voor alle betrokkenen.

1.3 Van dyslexiebeleid naar implementatieplan
In deze paragraaf worden handreikingen gegeven om tot een dyslexiebeleidsplan te komen
en van daaruit de stap te maken naar een implementatieplan.

1.3.1 Beschrijven van het staande en het te ontwikkelen beleid
Het opstellen van een dyslexiebeleidsplan start met het in kaart brengen en beschrijven van
het staande beleid (hoe is de situatie nu?). Een sterkte-zwakteanalyse of de dyslexiescan
(Bijlage 1.1) kunnen waardevolle informatie opleveren voor dit deel van het dyslexiebeleidsplan. Goed zicht op de beginsituatie helpt om het volgende deel van het dyslexiebeleidsplan,
het te ontwikkelen beleid, vast te stellen. Het verdient namelijk aanbeveling om niet alleen stil
te staan bij hoe de situatie nu is, maar ook de gewenste situatie (de ‘stip op de horizon’) in
kaart te brengen, gevolgd door een beschrijving van de stappen die de mbo-instelling op
korte termijn (komend schooljaar) en middellange termijn (binnen drie of vier jaar) gaat
zetten om het dyslexiebeleid verder in die richting te ontwikkelen.

4
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We geven in dit protocol geen format voor het dyslexiebeleidsplan, aangezien mboinstellingen vaak met eigen formats werken. Wel staat hierna een overzicht van de onderdelen
uit een dyslexiebeleidsplan. Aan elk onderdeel zijn ondersteunende vragen gekoppeld die
richting geven aan de uitwerking ervan. Een aantal vragen kan bij alle onderdelen gesteld
worden, namelijk:
In hoeverre vindt men de huidige situatie gewenst en is verandering of verbetering
noodzakelijk?
Is er voldoende draagvlak binnen de instelling voor het te ontwikkelen beleid en zo niet,
hoe kan het draagvlak vergroot worden?
Spelen er andere ontwikkelingen binnen de mbo-instelling om rekening mee te houden
en/of bij aan te sluiten?
Past het te ontwikkelen beleid bij de strategische lijn(en) die de mbo-instelling gekozen
heeft?

•
•
•
•
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Onderdeel

Ondersteunende vragen

Verwijzing naar hoofdstukken in dit protocol

Missie, visie en
doel

Welke ondersteuning vinden we dat we onze studenten
met dyslexie moeten bieden? Of andersom: welke ondersteuning hebben onze studenten met dyslexie nodig?

Hoofdstuk 2, 3 en 5

Wat willen we met het dyslexiebeleid bereiken? (missie)
Welke uitgangspunten hanteren we om deze ondersteuning te realiseren? (visie)
Welke attitude verwachten we van onze studenten
met dyslexie?
Doelgroep

Op welke studenten richt ons dyslexiebeleid zich? Denk
hierbij aan studenten met een dyslexieverklaring en
studenten met nog niet onderkende dyslexie.

Hoofdstuk 2 en 4

Tegen welke problemen lopen deze studenten aan?
Voorlichting

Welke voorlichting ontvangt de student met (een vermoeden van) dyslexie bij aanvang van de opleiding en
tijdens de opleiding?

Hoofdstuk 5

Op welke manier wordt informatie over dyslexieonderzoek, -begeleiding en facilitering verspreid onder
studenten en/of docenten?
Communicatie
met de student
(intake/
voortgang/
uitstroom)

Op welke momenten zijn er contactmomenten, specifiek
gericht op de student met dyslexie?

Signalering en
screening

Welke procedure hanteren we om zicht te krijgen op
welke studenten (vermoedelijk) dyslexie hebben?

Hoofdstuk 4

Wie zijn hier vanuit de opleiding en/of bpv bij betrokken?
Op welke manier en door wie worden gemaakte afspraken tijdens contactmomenten vastgelegd en, indien
nodig, gedeeld en verspreid?
Hoofdstuk 4

Welke middelen en instrumenten gebruiken we hiervoor?
Welke studenten komen in aanmerking voor screening?
Op basis van welke criteria wordt dit vastgesteld?
Wie is op welke manier betrokken bij de signalering en
screening? Wat is de rol van de student zelf?
Welke procedure wordt gehanteerd voor selectie en
doorverwijzing van studenten voor diagnostisch
onderzoek? Wie is hierbij betrokken (zowel intern als
extern)?
Begeleiding

Welke begeleiding krijgen studenten met (een vermoeden van) dyslexie binnen de opleiding (in theorielessen,
praktijklessen en bpv)?

Hoofdstuk 3 en 5

Hoe wordt deze begeleiding georganiseerd en wie is
waarbij betrokken?
Welke faciliteiten (compenserend en dispenserend) zijn
er voor studenten met dyslexie?
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Toetsing en
beoordeling

Wat zijn de mogelijke aanpassingen wat betreft toetsing
en beoordeling bij de ontwikkelingsgerichte toetsen zodat
studenten voldoen aan de eisen beschreven in de kwalificatiedossiers?

Hoofdstuk 3

Wat zijn de mogelijke aanpassingen wat betreft toetsing
en beoordeling van de centrale examens?
Wat zijn de mogelijke aanpassingen wat betreft toetsing
en beoordeling bij de instellingsexamens Nederlands en
moderne vreemde talen (mvt)?
Wat zijn de mogelijke aanpassingen wat betreft toetsing
en beoordeling bij de beroepsgerichte examens?
Hoe leggen we dit vast (in het handboek examinering)?
Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de examencommissie?
bpv

Hoe worden studenten met dyslexie voorbereid op de
bpv?

Hoofdstuk 5

Welke rol heeft de opleiding bij de begeleiding van
studenten met dyslexie tijdens de bpv?
Hoe worden studenten met dyslexie ondersteund bij de
beoordeling van de bpv?
Welke rol hebben de werkplekbegeleiders in de begeleiding van studenten met dyslexie?
Professionalisering

Hoe weten we welke kennis aanwezig is binnen een
opleiding of team en welke kennis nog mist?

Hoofdstuk 1

Hoe zorgen we dat de coördinator zorg en de docenten
de benodigde kennis hebben van en voldoende vaardig
zijn in signaleren en screenen?
Hoe borgen we dat alle betrokkenen de benodigde kennis
en vaardigheden hebben voor het begeleiden van studenten met dyslexie?
Hoe wordt scholing georganiseerd en gefaciliteerd?
Communicatie
binnen de
organisatie

Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden binnen
(de uitvoering van) het dyslexiebeleid?

Hoofdstuk 1

Hoe communiceren wij deze taakverdeling naar personeel,
begeleiders op de werkplek, studenten en eventueel naar
ouders?
Wie is (per locatie/afdeling/opleiding) aanspreekpunt voor
studenten en docenten voor vragen en problemen gerelateerd aan dyslexie?

Evaluatie

Hoe worden de stappen uit het dyslexiebeleidsplan
geëvalueerd?

Hoofdstuk 1

Welke middelen en/of instrumenten hanteren we hierbij?
Hoe en door wie wordt de evaluatie vastgelegd en
verspreid?
Tabel 1.1 Overzicht onderdelen dyslexiebeleidsplan
PROTOCOL DYSLEXIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
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Een voorbeeld uit de praktijk: Vinger aan de pols
Staande beleid:
ROC De Weidelaar is van mening dat de begeleiding van studenten met dyslexie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de instelling en de student. Daarom worden er bij
de intake al direct afspraken vastgelegd over de begeleiding die de student zal ontvangen
waarbij goed naar de behoeften van de student geluisterd wordt. Vervolgens is het de
verantwoordelijkheid van de student om aan de bel te trekken als de begeleiding niet
goed verloopt of als de student hier zaken in wil veranderen.
Deze mbo-instelling heeft nagedacht over vragen als: Welke attitude verwachten we van
onze studenten met dyslexie? (onderdeel Missie, visie en doel uit Tabel 1.1) en Hoe worden
gemaakte afspraken over begeleiding vastgelegd? (onderdeel Communicatie met de student
uit Tabel 1.1).
Te ontwikkelen beleid:
In de praktijk merkt ROC De Weidelaar dat studenten vaak te laat aan de bel trekken, als
de begeleiding niet goed meer bij hun behoeften aansluit, waardoor de leerprestaties
negatief beïnvloed worden of studenten ongemotiveerd raken. De Weidelaar besluit
daarom beleid te ontwikkelen waarbij de slb’er meer samen met de student een vinger
aan de pols houdt als het gaat om hoe de begeleiding verloopt in plaats van dat de student dit alleen doet. Ze willen toe naar een situatie waarin de slb’er elke drie maanden de
stand van zaken opmaakt met de student en vervolgafspraken maakt en vastlegt: Welke
begeleiding wordt de komende tijd wel en niet voortgezet? Welke nieuwe begeleiding
moet geboden worden? Wie informeert de betrokken docenten?
De mbo-instelling heeft nu concreter gemaakt wie waarbij betrokken is en wat zijn taken en
verantwoordelijkheden zijn (onderdelen Voorlichting en Communicatie met de student uit
Tabel 1.1)

1.3.2 Implementatieplan opstellen en uitvoeren
Wanneer het (staande en te ontwikkelen) dyslexiebeleid vastgelegd is in het dyslexiebeleidsplan, dan is dat nog geen garantie voor daadwerkelijk goede ondersteuning en begeleiding
van studenten met dyslexie in de praktijk. Hiervoor is de stap van implementatie noodzakelijk.
Het gewenste en nog te ontwikkelen beleid moet omgezet worden in een implementatieplan
– een concreet plan van aanpak. In een implementatieplan wordt beschreven wie wanneer
wat doet zodat de doelstellingen uit het dyslexiebeleidsplan (het te ontwikkelen beleid) gerealiseerd worden. Het is dus een concretisering van het te ontwikkelen beleid dat in het dyslexiebeleidsplan beschreven staat en kan gezien worden als een plan van aanpak. Op welk
niveau en door welke functionarissen binnen de instelling implementatieplannen gemaakt en
uitgevoerd worden, verschilt per instelling en is onder andere afhankelijk van de grootte van
de instelling (zie ook Paragraaf 1.2). Het is belangrijk om de doelen in het implementatieplan
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) op te stellen en duidelijk
aan te geven wie, wanneer, wat doet en welke materialen nodig zijn. In Bijlage 1.2 staat een
format voor een implementatieplan.
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Een voorbeeld uit de praktijk: Vinger aan de pols (vervolg)
In het voorbeeld van ROC De Weidelaar, dat er naartoe wil dat de slb’er elke drie maanden
de stand van zaken ten aanzien van de begeleiding in kaart brengt met de student, zou
het implementatieplan er als volgt uit kunnen zien.

Waar willen aan werken?
Dat de student met dyslexie beter in staat is aan te geven wat er goed en niet goed gaat in de
begeleiding en welke aanpassingen gewenst zijn.
Wat doen we?

Met wie?

Wanneer?

Wat levert het op?

Facilitering voor
slb’ers regelen zodat
zij extra gesprekken
kunnen voeren.

Opleidingsmanager

Vergadering van
12 mei met de coördinator zorg en de opleidingsmanager.

Vastgelegde faciliteiten voor de slb’er
voor het voeren van
extra gesprekken.

De betrokken docenten en studenten
informeren over de
nieuwe aanpak.

De coördinator zorg
informeert docenten
en slb’ers, de slb’ers
informeren studenten,
de dienst PR & Communicatie legt het
vast in alle communicatiedocumenten
(folder, website, etc.).

Mei

Dat alle betrokkenen
op de hoogte zijn van
de nieuwe aanpak en
nieuwe docenten,
slb’ers en studenten
juist geïnformeerd
worden via de
communicatiedocumenten.

Een leidraad uitwerken voor het aanpakken en vastleggen van
de gesprekken door
de slb’er.

Coördinator zorg

Juni

Een handreiking voor
de slb’er zodat hij
weet hoe het gesprek
aan te pakken, en een
instellingsbrede/
opleidingsbrede
vergelijkbare aanpak
van de begeleiding
aan studenten met
dyslexie.

Waar moeten we rekening mee houden?
Met het feit dat de studenten de komende weken veel op hun stage en dus slecht bereikbaar zijn.
Met de instellingsbrede visie dat de student (mede) verantwoordelijk is voor zijn leerproces. De
slb’er mag niet volledig verantwoordelijk gemaakt worden voor het monitoren van de begeleiding.
Hoe weten we of het gelukt is?
We evalueren na twee periodes van drie maanden middels een enquête onder slb’ers en
studenten. De resultaten worden besproken in een teamvergadering.
Wat hebben we nodig?
Facilitering van uren voor de slb’ers voor de gesprekken en voor de coördinator zorg om de
gespreksleidraad uit te werken.
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1.4 Evalueren en borgen van het dyslexiebeleidsplan
Onderdeel van het dyslexiebeleidsplan is een plan voor het evalueren en borgen van het beleid. Dit plan beschrijft op welke manier (met welke instrumenten), wanneer en met wie het
beleid geëvalueerd wordt. Een methodiek die hierbij gehanteerd kan worden is de PDCAcyclus (plan, do, check, act) (Deming, 1982). Deze cyclus heeft als doel om veranderingen en
verbeteringen in beweging te houden en daadwerkelijk te borgen. Deze cyclus kan jaarlijks
doorlopen worden om het dyslexiebeleidsplan levend te houden in de organisatie. Tegelijkertijd wordt voortdurend gemonitord of de mbo-instelling nog op de goede weg is richting het
te ontwikkelen beleid. Wanneer ontwikkelde onderdelen, activiteiten en/of werkwijzen als
succesvol uit de evaluatie komen en goed geïmplementeerd zijn, dan worden ze opgenomen
in het staande beleid.

Ter inspiratie: voorbeelden van succesvolle implementatieactiviteiten
Bij verschillende mbo-instellingen zijn voorbeelden te vinden van activiteiten en documenten die eraan bijgedragen hebben dat het dyslexiebeleidsplan goed geïmplementeerd is binnen de instelling. Centraal bij al deze activiteiten en documenten staat dat ze
helder maken wat de taken en verantwoordelijkheden van elke betrokkene zijn en hoe
procedures binnen de organisatie rondom dyslexie eruitzien. Hieronder worden enkele
voorbeelden gegeven.
Visuele weergave van het dyslexiebeleidsplan
Om betrokkenen snel en op een aantrekkelijke manier inzicht te geven in het dyslexiebeleidsplan, kan het plan visueel weergegeven worden. Een voorbeeld is een stroomdiagram waarin de procedures weergegeven worden. Dergelijke grafische weergaves kunnen
per niveau van de organisatie gemaakt worden, zodat elke medewerker en student weet
wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn. In Bijlage 1.3 staat een voorbeeld van ROC
Twente. Het is een stroomdiagram voor de procedure rondom het aanvragen van een
faciliteitenpas.
Folder voor docenten
In een folder voor docenten kan kort en krachtig beschreven worden wat dyslexie is,
welke problemen studenten met dyslexie binnen het mbo kunnen hebben, hoe de procedure voor signalering, screening en begeleiding van studenten (met dyslexie) eruitziet
en wat van de docent verwacht wordt. Bijlage 1.4 laat een voorbeeld zien van het Albeda
College.
Folder of filmpje voor studenten
Een folder of filmpje voor studenten kan hen informeren over welke stappen ze kunnen
zetten wanneer ze een dyslexieverklaring hebben of vermoeden dat ze dyslexie hebben,
en wat ze van hun opleiding kunnen verwachten. Bijlage 1.5 toont een voorbeeld van
Zadkine.
Studenten als ambassadeurs
Studenten met dyslexie kunnen ingezet worden als ambassadeur. Ze kunnen betrokken
worden bij de totstandkoming en implementatie van het dyslexiebeleid. Deze ambassadeurs kunnen medestudenten met dyslexie informeren of ze kunnen een maatje zijn van
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een andere student met dyslexie (die bijvoorbeeld net instroomt in het mbo). Ze kunnen
ook ingezet worden als sparringpartner voor degenen die aanspreekpunt zijn binnen de
opleiding(steams) voor dyslexie: Ontvangen de studenten met dyslexie de juiste begeleiding? Waar liggen verbeterpunten?

1.5 Professionalisering
Een voorwaarde voor het succesvol implementeren van nieuw beleid, is aandacht en ruimte
voor professionalisering van alle betrokkenen. Eerder in dit hoofdstuk is aangegeven dat het
van belang is de beginsituatie goed in kaart te brengen alvorens het dyslexiebeleidsplan gemaakt wordt. Deze beginsituatie geeft onder andere zicht op welke vaardigheden en kennis
al aanwezig zijn en waar nog hiaten zitten. Vervolgens is het goed in kaart te brengen welke
vaardigheden en kennis nodig zijn om het nieuwe beleid te gaan uitvoeren. Indien in deze
kennis of vaardigheden hiaten zitten, is het goed hiervoor een professionaliseringstraject op
te starten. Naast trainingen of cursussen, kunnen onderstaande activiteiten professionalisering
bevorderen.





Informeer de betrokkenen die de verandering moeten gaan doorvoeren.
Geef hierbij een (theoretische) verantwoording voor de verandering.
Demonstreer hoe het nieuwe gedrag eruitziet, door lesbezoeken te organiseren of tijdens een studiedag.
Geef betrokkenen de kans om te oefenen en te ‘droogzwemmen’. Het hoeft
niet direct perfect.
Organiseer observaties bij elkaar en laat betrokkenen de observaties
nabespreken.
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[ DYSLEXIE: DEFINITIE, KENMERKEN EN GEVOLGEN
VOOR STUDENTEN IN HET MBO ]
2.1 Dyslexie als belemmering voor maatschappelijk functioneren
In onze geletterde maatschappij is een goede leesvaardigheid van zeer groot belang voor
schoolsucces (Guthrie & Wigfield, 2000) en maatschappelijk functioneren (Daniel et al., 2006).
Lees- en spellingproblemen of dyslexie kunnen een grote belemmering vormen. Ernstige leesen spellingproblemen of dyslexie komen voor bij drie tot vier procent van de populatie (Blomert, 2005), al wordt het aantal leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs hoger geschat (Sontag & Bosmans, 2010). Ook in het mbo hebben docenten te maken met studenten
die lees- en spellingproblemen ervaren, waarbij er sprake kan zijn van dyslexie. Precieze cijfers
voor het mbo ontbreken, maar uitgaande van de drie tot vier procent van de populatie (Blomert, 2005) zou dat neerkomen op 25.000-30.000 studenten met dyslexie in het mbo. Om studenten adequate begeleiding in het onderwijs te kunnen bieden is het van belang te weten
wat onder dyslexie wordt verstaan en wat de gevolgen zijn voor de student in het mbo.

2.2 Definitie van dyslexie
Een beschrijvende definitie van dyslexie die in Nederland wordt gehanteerd, luidt:
Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van
omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking
(SDN, 2016: www.stichtingdyslexienederland.nl).
Deze definitie beschrijft de stoornis op vaardigheidsniveau. Het gaat om een objectief, waarneembare, ernstige en hardnekkige achterstand in lezen en spellen. Het lees- en/of spellingniveau ligt significant lager in vergelijking met leeftijdsgenoten dan op basis van de
omstandigheden verwacht kan worden. Het kernprobleem van dyslexie is een gebrekkige automatisering van het woordlezen in het Nederlands en dit uit zich in veel gevallen ook bij de
moderne vreemde talen (mvt) (van der Leij, 2016). Het aanleren en toepassen van spelling- en
grammaticaregels of nieuwe klank-tekenkoppelingen in de vreemde taal kan hierdoor moeilijk zijn. Het vlot en accuraat lezen en/of spellen bij teksten en functioneel schrijven wordt bemoeilijkt bij alle vakken. Het leesbegrip, waarvoor aandacht nodig is, kan hieronder lijden.
Hoewel bij ernstige vormen van dyslexie de stoornis vrijwel altijd op jongere leeftijd wordt onderkend, zien we in het mbo toch ook studenten bij wie de stoornis zich pas manifesteert als
ze omvangrijke teksten moeten verwerken binnen vooraf gesteld tijdsbestek en met een zekere mate van zelfstandigheid. Eerder zijn de lees- en/of spellingproblemen mogelijk niet opgevallen door de verbale en leerstrategische compensatiemogelijkheden van de studenten.
De lees- en/of spellingproblemen mogen niet het gevolg zijn van nadelige omgevingsfactoren. Er wordt niet van dyslexie gesproken als de problemen voortkomen uit slecht of lange tijd
geen/beperkt onderwijs. De lees- en/of spellingproblemen blijken dan meestal niet hardnekkig te zijn en zijn met goed onderwijs, ook nog op latere leeftijd, te verhelpen. Om van dyslexie
te kunnen spreken moet er sprake zijn van didactische resistentie: ondanks kwalitatief goed
PROTOCOL DYSLEXIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
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en intensief onderwijs en begeleiding blijven de lees- en/of spellingproblemen bestaan; ze
zijn hardnekkig en blijven in meer of mindere mate altijd aanwezig. Het criterium van didactische resistentie is in het mbo minder makkelijk vast te stellen dan het criterium van achterstand. Het is niet altijd mogelijk om goed in beeld te brengen welke begeleiding in het basisen voortgezet onderwijs geboden is en wat het effect hiervan is geweest. Bij instroom in het
mbo kan echter wel geprobeerd worden zo goed mogelijk zicht te krijgen op wat er aan
onderwijs en begeleiding is geboden in de voorliggende jaren (Hoofdstuk 4).
Dyslexie kan samengaan met andere stoornissen (comorbiditeit), zoals andere leerstoornissen,
motorische stoornissen, specifieke taal-/spraakstoornissen, zintuiglijke stoornissen of gedragsstoornissen. Dyslexie hangt niet samen met intelligentie. Een lage intelligentie an sich is geen
belemmering om te leren lezen. In de behandeling dient wel rekening gehouden te worden
met een lage intelligentie. Bij een IQ lager dan 70 wordt de diagnose dyslexie over het algemeen niet gesteld; de diagnose is dan in eerste instantie zwakbegaafdheid.
Dyslexie is niet te verhelpen, je hebt het je hele leven. Maar met de juiste begeleiding kan de
student met dyslexie wel leren hoe hij het beste kan omgaan met de gevolgen van dyslexie en
hoe hij de negatieve effecten zo beperkt mogelijk kan houden (Hoofdstuk 5).

2.3 Verklaringen voor dyslexie
Ook al is het onderzoek naar de aard en oorzaak van dyslexie nog in volle gang, dit neemt niet
weg dat er inmiddels verklaringen zijn waarover consensus bestaat. Dyslexie is gerelateerd
aan cognitieve factoren die – op hun beurt – samen kunnen hangen met tekorten in het
functioneren van de hersenen. Er ligt dikwijls niet één factor aan ten grondslag, maar het leesen spellingprobleem ontstaat als gevolg van een optelsom van factoren (van der Leij, 2016;
Peterson & Pennington, 2012).

2.3.1 Cognitieve factoren
Naast duidelijke kenmerken in het lees- en spellinggedrag zijn er ook cognitieve factoren
die vaak samengaan met dyslexie. Het gaat om factoren die zicht geven op hoe een student
informatie opslaat, verwerkt, terughaalt en toepast. Het zijn niet altijd factoren die je direct
kunt zien of waarnemen. Een diagnosticus kan, ter ondersteuning van zijn onderkennende
diagnose, aandacht aan deze factoren besteden om te bepalen of de lees- en spellingproblemen samenhangen met onderliggende cognitieve factoren, zoals een fonologisch tekort,
verbaal werkgeheugen en benoemsnelheid. Hierbij dient opgemerkt te worden dat problemen met het werkgeheugen en de informatieverwerking minder goede indicatoren zijn van
een fonologisch tekort dan benoemsnelheid en fonemisch bewustzijn (SDN, 2016). Dit betekent dat testen gericht op het werkgeheugen en de informatieverwerking weinig toevoegen
aan het diagnostisch onderzoek als fonemisch bewustzijn al getest is. Het bepalen van de
capaciteit van het werkgeheugen kan wel relevante informatie opleveren voor de indicerende
diagnose.
Fonologisch tekort
Uit veel onderzoeken blijkt dat dyslexie samengaat met moeilijkheden in de fonologische verwerking van taal, dat wil zeggen met de klankstructuur van talen. Er wordt dan gesproken van
16

DYSLEXIE: DEFINITIE, KENMERKEN EN GEVOLGEN VOOR STUDENTEN IN HET MBO

een fonologisch tekort. Zo laten kinderen op jonge leeftijd al problemen zien met het fonologisch bewustzijn (doorzien van de klankstructuur van de taal) en het fonemisch bewustzijn
(doorzien dat woorden uit losse klanken ofwel fonemen bestaan). Op latere leeftijd zijn deze
problemen minder duidelijk aanwezig in een taal als het Nederlands (de Jong & van der Leij,
2003; Landerl & Wimmer, 2008). Als de taak echter complex is en er een sterk beroep wordt
gedaan op de fonologische vaardigheden, kunnen fonologische verwerkingsproblemen ook
bij studenten in het mbo nog voorkomen (Boets, et al., 2010). Studenten kunnen nog ver na
het verlaten van de basisschool verschillende problemen laten zien met klanken en/of klanktekenkoppelingen. Dit komt vaak tot uiting bij het leren van de moderne vreemde talen (mvt).
Studenten hebben onder andere moeite met het waarnemen van verschillen tussen op elkaar
lijkende klanken, voelen zich onzeker over welke klank gehoord is en ondervinden problemen
met de volgorde van klanken in woorden of woorden in een zin (Crombie & McColl, 2001).
Voor sommige studenten met dyslexie geldt dat ze moeite hebben met grammatica en
zinsvorming, zowel in de moedertaal als een vreemde taal.
Verbaal werkgeheugen
Soms worden ook problemen met het verbaal werkgeheugen bij studenten met dyslexie
gerapporteerd. Dit hangt minder specifiek dan fonologische verwerking samen met de leesproblemen (SDN, 2016). Het kan wel een rol spelen bij het leren en onthouden van nieuwe
woorden zoals vakjargon. Sommige studierichtingen hebben hiermee te maken. Het betreft
woorden met een complexe structuur en specifieke vaktermen (vaak afgeleid van het Latijn).
Denk bijvoorbeeld aan medische terminologie, plantenleer of specialistisch gereedschap.
Benoemsnelheid
Bij dyslexie wordt ook de beperkte snelheid van toegang tot/ophalen van taal- en symboolkennis (rapid naming) als verklarende factor genoemd. Hieronder wordt de snelheid verstaan
waarmee namen en symbolen (letters, cijfers, objecten) opgenoemd kunnen worden. Het is als
het ware een maat voor snelheid waarmee fonologische codes uit het langetermijngeheugen
gehaald kunnen worden. Bij een lage benoemsnelheid is de kennis er wel, maar kan deze niet
zo snel opgeroepen worden. Een voldoende benoemsnelheid is van belang om snel en zonder
fouten te kunnen lezen.

2.3.2 Neurobiologische en genetische factoren
Er is steeds meer bewijs dat dyslexie zijn oorsprong vindt in het niet goed functioneren van
neurale systemen. Deze neurale systemen zijn gerelateerd aan het ontwikkelen van lees- en
spellingvaardigheid en aan cognitieve functies die hieraan gerelateerd zijn, zoals benoemsnelheid en werking van het verbaal werkgeheugen. Uit groepsvergelijkingen tussen lezers
met en zonder dyslexie blijken verschillen te bestaan in de mate en patronen van hersenactivatie tijdens het lezen (o.a. Krishnan, Watkins, & Bishop, 2016). Dat betekent dat geschreven
informatie op een andere manier wordt verwerkt.
Ook blijkt erfelijkheid een rol te spelen (Olson, et al., 2011; van Bergen, van der Leij, & de Jong,
2014). Kinderen met een ouder die dyslexie heeft hebben drie tot vier keer meer kans om zelf
ook dyslexie te hebben (Snowling & Melby-Lervåg, 2016).
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2.4 Gevolgen van dyslexie in het mbo
In onze geletterde maatschappij kan dyslexie grote gevolgen hebben voor de schoolse en
maatschappelijke ontwikkeling van studenten. Problemen met het verwerken van schriftelijke
informatie en het uitvoeren van schriftelijke taken staan vanzelfsprekend centraal. Door het
vermijden van lees- en schrijftaken, met als gevolg onvoldoende lees- en schrijfervaring, kan
de ontwikkeling van verbale competenties (woordenschat, gevoel voor goed lopende zinnen,
verbaal redeneren) bovendien achterblijven. Ook kunnen talenten onvoldoende tot ontplooiing komen wanneer dyslexie bepaalde onderwijstaken in de weg staat. Daarmee kan dyslexie
ook gevolgen hebben voor het sociaal-emotioneel functioneren en de taak- en werkhouding
van de student (Poskiperta, Niemi, Lepola, Ahtola, & Laine, 2003).
Dyslexie kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de student gaat twijfelen aan zijn competenties of dat hij ernstige faalangst en motivatieproblemen ontwikkelt. In het vo en mbo
worden leerlingen/studenten met dyslexie zich nog meer bewust van hun problemen. Het
leren accepteren van de stoornis en het leren omgaan daarmee vraagt veel aandacht
(Kleijnen & Henneman, 2002). Ook de gevolgen van dyslexie op het gebied van werkhouding
en taakgedrag kunnen ingrijpend zijn. Veel studenten met dyslexie weten zichzelf onvoldoende te sturen wat een inadequate werkhouding en werkverzorging als gevolg heeft. Ook
kan het lastig blijken de aandacht gedurende langere tijd bij een taak te houden. Als je altijd
veel energie moet stoppen in het lezen, dan wil de aandacht weleens verslappen. Toch zijn er
zeker ook studenten van wie het doorzettingsvermogen en de motivatie op peil blijven,
ondanks de problemen met lezen en/of spellen. Het al dan niet ondersteund worden vanuit
de thuissituatie en de ‘peergroup’ speelt hierbij een belangrijke rol. Een andere beschermende,
protectieve factor is het vermogen om begripscompensatie te kunnen toepassen. Dat betekent dat de student op basis van zijn algehele kennis en begrip van het onderwerp en met
gebruikmaking van de context ‘voorspellend’ leest, waardoor kleine onnauwkeurigheden
minder schade hoeven aan te richten, omdat ze ‘hersteld’ kunnen worden vanuit begrip van
het onderwerp. Ook het gaandeweg ontwikkelen van meta-cognitieve kennis en leerstrategieën, waarmee de student het eigen leerproces kan sturen waardoor de belemmeringen van
de dyslexie enigszins teruggedrongen kunnen worden, is een protectieve factor.
Voor een goede inrichting van de begeleiding is het belangrijk op de hoogte te zijn van de
risicofactoren en protectieve factoren bij een student.
De gevolgen van dyslexie en de belemmeringen die een student in het mbo ervaart kunnen
per student sterk verschillen. Een belangrijke rol speelt het voortraject dat de student heeft
doorlopen en de wijze waarop de student in het basis- en voortgezet onderwijs heeft geleerd
om te gaan met dyslexie. Als dyslexie vroegtijdig is onderkend, de student zowel binnen het
po als vo planmatig is begeleid en heeft geleerd compenserende (digitale) middelen en strategieën in te zetten, dan zal de student deze vaardigheden waarschijnlijk ook in het mbo
kunnen inzetten. Mogelijk zijn er kleine aanpassingen nodig en moeten er nieuwe afspraken
worden gemaakt, maar de student weet dikwijls wat hij nodig heeft om het onderwijs te volgen. Het is dan ook van belang om naar de student te luisteren: wat zijn zijn ervaringen en
behoeften? (Hoofdstuk 5) Indien de hardnekkige lees- en spellingproblemen in het voortraject echter niet of onvoldoende onderkend zijn of er niet adequaat gehandeld is, is het
voorstelbaar dat de student in het mbo belemmeringen ondervindt die zijn studieloopbaan
schaden.
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Specifieke kenmerken van de mbo-student beïnvloeden eveneens de wijze waarop hij met
dyslexie omgaat. Het vermogen te compenseren vanuit begrip, leerstrategieën, inzet en sociale vaardigheden bepaalt hoe succesvol de student met dyslexie kan zijn. Allerlei compenserende factoren in de student of de omgeving moeten meegewogen worden in het vaststellen
van de ernst en aard van de belemmeringen en het aangeven van de specifieke pedagogischdidactische behoeften die daarmee samenhangen. Het is daarbij uiteraard van belang dat er
goed gekeken wordt naar de eisen die de situatie (de omstandigheden) aan de lees- en
spellingvaardigheid van de betrokkenen stellen. De mate waarin de student in de beroepspraktijk en op de opleiding tegen problemen met dyslexie zal aanlopen, hangt daarnaast af
van het niveau van de opleiding (entree of niveau 2, 3 of 4), het beroep waarvoor opgeleid
wordt en de eisen die aan de kwalificaties gesteld worden.
Belemmeringen in het onderwijs en de werksituatie kunnen drie vormen aannemen:
Problemen met beroepsspecifieke vaardigheden, vakken en praktijksituaties die een
beroep doen op geletterdheid.
Frustratie van talent door onvoldoende geletterdheid.
Problemen met het behalen van eindcompetenties in overeenstemming met de aanleg.

•
•
•

2.4.1. Problemen met beroepsspecifieke vaardigheden, vakken en
praktijksituaties die een beroep doen op geletterdheid
Studenten met hardnekkige lees- en spellingproblemen kunnen hiervan binnen het mbo veel
hinder ondervinden. Er wordt voortdurend een beroep gedaan op het snel, actief en passief
verwerken van teksten en het produceren van eigen teksten. Studenten met dyslexie ervaren
vaak hoge tijdsdruk. Ze hebben meer tijd nodig om gecompliceerde opdrachten te verwerken, terwijl ze het antwoord wel weten (Peer & Reid, 2003). Het lezen van losse woorden blijft
ook voor studenten met dyslexie in het mbo moeilijk. Door het onnauwkeuriger ontsleutelen,
maken ze fouten. Doordat ze moeizaam lezen (ook bekende woorden worden niet goed ontsleuteld) en woorden weglaten, kan hen de essentie van de tekst ontgaan. Ook de omvang
van de tekst en de tekststructuur kunnen voor studenten met dyslexie een belemmerende
invloed hebben op het tempo waarin zij de gelezen tekst begrijpen en in een samenvatting
kunnen ordenen. Het maken van multiple-choice opdrachten kan moeizaam verlopen, omdat
daarbij het herkennen van kleine verschillen in de antwoorden van cruciaal belang is.
Veel vakrichtingen werken met leerwijzers/studiewijzers. Hierin staat veel schriftelijke informatie. Studenten met dyslexie vinden het vaak lastig om hierin de belangrijke zaken te onderscheiden. In het mbo wordt minder klassikaal lesgegeven dan in het voortgezet onderwijs en
studenten moeten vaak op eigen tempo een boek doorwerken, opdrachten uit het boek
maken en zich voorbereiden op een toets. Bij veel opdrachten voor allerlei vakken of vakrichtingen moeten verslagen gemaakt worden. Veel informatie moet opgezocht worden op internetpagina’s waar het talige gehalte hoog is. Er moet veel in korte tijd geleerd en ingeleverd
worden. Bij sommige opleidingen moeten veel Latijnse namen geleerd worden (bijvoorbeeld
de plantennamen bij de opleiding voor hoveniers en bloemschikken).
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2.4.2 Frustratie van talent
Van frustratie van talent is sprake als de student door zijn lees- en/of spellingproblemen belemmerd wordt in de intellectuele of creatieve ontwikkeling, bijvoorbeeld bij bepaalde studieonderdelen of een hobby waarbij taal en/of automatisering belangrijk zijn. Frustratie van
talent treedt vooral op als er geen aanpassingen plaatsvinden met betrekking tot de automatiseringseisen voor lezen en spellen.
In dit verband is belangrijk dat talent in verbale competentie (ruime woordenschat, analogieën kunnen doorzien, logisch kunnen redeneren) een indicatie kan zijn voor frustratie van
talent. Immers, de student met dyslexie heeft voldoende verbale vermogens, maar kan deze
door zijn technische problemen op het gebied van lezen en spellen onvoldoende tonen. Vanuit een gunstige optiek bekeken, biedt dit talent juist mogelijkheden voor strategische en begripscompensatie. Deze cognitieve compensatiemogelijkheden kunnen immers ingezet
worden wanneer er sprake is van een ruim voldoende verbale begaafdheid in samenhang met
relatief goede cognitieve capaciteiten en algemene kennis.

2.4.3 Problemen met het behalen van eindcompetenties in
overeenstemming met de aanleg
Studenten met hardnekkige lees- en/of spellingproblemen kunnen ertoe neigen te kiezen
voor een lagere vorm van onderwijs dan waar ze de capaciteiten voor hebben. Ze kiezen daar
soms zelf voor of volgen het advies op van hun ouders of de school. Dit met als argument dat
ze in een lagere vorm van onderwijs minder belemmeringen zullen ondervinden van hun
stoornis. Studenten worden dan echter minder uitgedaagd (wat tot demotivatie kan leiden)
en in het ongunstigste geval wordt ook daar niets gedaan aan hun lees- en/of spellingproblemen.
Hardnekkige lees- en/of spellingproblemen zijn vrijwel nooit op te lossen door verwijzing naar
een lager niveau van onderwijs, maar vragen om specifieke maatregelen of faciliteiten in die
vorm van onderwijs waar de student de capaciteiten voor heeft. Bovendien blijkt dat deze vormen van onderschatting vaak nog zeer lang doorwerken in het verdere leven (Hellendoorn &
Ruijssenaars, 2000). Volwassenen durven bijvoorbeeld in hun werkend bestaan geen nieuwe
functie te aanvaarden of aan een vervolgopleiding te beginnen, vanwege hun hardnekkige
lees- en spellingproblemen.

Overzicht gevolgen van dyslexie in het mbo
Hierna staan de gevolgen van dyslexie voor het functioneren van de mbo-student op
een rij. De mate waarin deze gevolgen zich voordoen verschilt per student en kan ook per
(leer)situatie variëren. Bovendien kan er sprake zijn van protectieve factoren die een
gunstige invloed op de ontwikkeling hebben, ondanks de dyslexie.
Lezen

met het identificeren van nieuwe onbekende klanken en woorden in de
• Moeite
moedertaal en mogelijk ook in de moderne vreemde talen (mvt) (inclusief pseudowoorden).
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met beroepstaken en opdrachten die een beroep doen op hardop en accuraat
• Moeite
lezen van woorden en teksten.
met het flexibel inzetten van leesstrategieën bij vaktheorie.
• Moeite
leestempo.
• Traag
• Moeite met het onthouden van hetgeen gelezen is.
Spellen
Blijvende moeite met het spellen van complexe woorden met moeilijke grafeemclusters, bijvoorbeeld fouilleren, though (moedertaal en mogelijk ook moderne vreemde
talen).
Interferentie van de spelling van de moedertaal bij de vreemde taal: boek – boeken in
het Nederlands wordt book – booken in het Engels).
Veel twijfel tijdens het schrijven/uitproberen van schrijfwijzen.
Moeite met het flexibel inzetten van verschillende spellingstrategieën die een student
in het mbo gewoonlijk beheerst: regelstrategieën, inprentstrategieën, luisterstrategieën.

•
•
•
•

Spreken
Uitspraakproblemen: ook bij frequent voorkomende woorden.
Moeite met het nazeggen van moeilijke woorden in de vreemde taal of complexe en
laagfrequente woorden in de moedertaal.

•
•

Luisteren
Moeite met luisteroefeningen omdat de woorden en klanken niet goed waargenomen
en verwerkt worden.
Moeite met het flexibel inzetten van luisterstrategieën.

•
•

Automatiseringsprobleem
Moeite met het snel lezen van langere, complexe woorden.
Traag werken bij (begrijpend) lezen en functioneel schrijven (bij alle vakken waarbij
veel tekst verwerkt moet worden).
Onvoldoende resultaat van intensief oefenen (bijvoorbeeld: vijf dagen volgens een
goede werkwijze medische terminologie ingestudeerd en bij de toetsing toch een
onvoldoende).
Oefening leidt te weinig tot transfer.
Tempo en de nauwkeurigheid nemen af als de student ‘onder druk’ moet werken
(toetsen en examens).
Problemen met beroepstaken waarbij de student op hetzelfde taakniveau tegelijkertijd
ook aandacht moet geven aan een andere taak (bijvoorbeeld luisteren en schrijven
tegelijkertijd).

•
•
•
•
•
•

Problemen bij functionele taken/vakken die een beroep doen op de geletterdheid
Moeite met tekstbegrip bij vaktheorie: ondanks verbale competentie vindt er onvoldoende begrip plaats door de hardnekkige problemen met de leestechniek.
Spellingproblemen bemoeilijken het zelf construeren van teksten (boekverslagen,
samenvattingen, reflectieverslagen, persoonlijk ontwikkelingsplan, stageverslagen).

•
•
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tekststructuur: de ‘rode draad’ wordt kwijtgeraakt, waardoor teksten
• Slechte
onsamenhangend zijn.
lay-out en indeling van de tekst.
• Onduidelijke
nauwkeurigheid bij toetsen, vooral multiple-choice.
• Onvoldoende
maken of over het hoofd zien bij het zelf corrigeren van schrijfproducten.
• Fouten
maken bij het overnemen van aantekeningen van het bord.
• Fouten
tijd nodig hebben bij het overnemen van aantekeningen van het bord.
• Meer
met aantekeningen maken en tegelijkertijd luisteren tijdens lessen.
• Moeite
ontwikkeling van talenten in sectoren buiten het leesdomein (creatieve
• Stagnerende
talenten).
Algemene leerproblemen (geheugen, aandacht, informatieverwerking)

kunnen terughalen en verwoorden van instructie.
• Onvoldoende
met het onthouden van recent geleerd vocabulaire.
• Moeite
met het snel structureren en analyseren van taken.
• Moeite
met generaliseren en transfer.
• Moeite
met snelle verwerking van talige kennis.
• Problemen
met het integreren van kennis van hogere en lagere orde.
• Problemen
met taken die een beroep doen op automatisering van feitenkennis.
• Problemen
• Opvallend veel moeite met hoofdrekenen.
Taak- en werkhouding

en vluchtig taakgedrag.
• Ongestructureerd
werkhouding en werkverzorging.
• Inadequate
metacognitieve zelfsturing.
• Onvoldoende
leerstijlen.
• Inadequate
of tanend doorzettingsvermogen.
• Onvoldoende
• (Functionele) leestaken en schrijftaken uitstellen of vermijden.
Sociaal-emotioneel functioneren

of te geringe acceptatie van de dyslexie en/of de gevolgen ervan.
• Onvoldoende
‘om kunnen gaan’ met de leesproblemen op school en daarbuiten.
• Onvoldoende
twijfel aan eigen competentie.
• Ernstige
eigen motivationele sturing.
• Onvoldoende
zelfbeeld.
• Aangetast
gevolgen in latere leven (schroom om aan vervolgopleiding of baan te
• Ongunstige
beginnen).
Voorwaarden voor het goed lezen en spellen in de moedertaal en de moderne vreemde
talen waar studenten met dyslexie vaak niet aan kunnen voldoen
Het goed doorzien van de klankstructuur van de taal (fonologisch bewustzijn).
Het herkennen van ‘losse’ klanken ofwel fonemen in woorden, het waarnemen van
verschillen tussen op elkaar lijkende klanken en het vaststellen van de volgorde van
klanken (fonemisch bewustzijn).
Zekerheid over welke klank gehoord is.
Het snel kunnen oproepen van aanwezige taal- en symboolkennis.

•
•
•
•
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kunnen herhalen van meerlettergrepige woorden (aan het eind van het woord is
• Het
het aan het begin gehoorde reeds ‘vergeten’).
klank-tekenkoppeling (in de juiste volgorde kunnen koppelen van de juiste
• Goede
tekens (letters of combinaties van letters) aan de juiste spraakklanken (fonemen)).
kunnen ontdekken van ‘analoge delen’ bij het lezen en spellen van onbekende
• Het
woorden (bijvoorbeeld: rouw zit zowel in rouwkaart als berouwen).
kunnen doorzien van spelling in relatie tot grammatica: enemy-enemies; I think, he
• Het
thinks, we think).
Op een aantal van bovengenoemde terreinen kunnen zich protectieve of beschermende
factoren voordoen, waardoor de negatieve gevolgen van de dyslexie beperkt kunnen
worden:
Ontwikkelen en toepassen van compensatiestrategieën (lees-, luister- en spellingstrategieën):
Begripscompensatie: betekenis wordt bij lezen en luisteren ingezet ter compensatie
van problemen met ontsleutelen (of technisch lezen).
Orthografische compensatie: kennis van totale woordbeelden wordt ingezet ter
compensatie van klanktekenkoppelingsproblemen.
Ontwikkelen en toepassen van adequate woordleer- en woordraadstrategieën.
Functioneel inzetten van compenserende software.
Creatief in het bedenken van ‘ezelsbruggetjes’ en ‘reminders’.
Aanleren van adequate leerstrategieën en/of zo nodig veranderen van leerstrategieën.
Goede sturing met aandacht voor motivatie.
Doorzettingsvermogen.
Goed zelfbeeld.
Goede gespreks- en onderhandelvaardigheden.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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3 [ KADERS EN REGELGEVING IN HET MBO ]
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[ K ADERS EN REGELGEVING IN HET MBO ]
3.1 Opleiden in het mbo
Mbo-instellingen variëren in grootte en indeling. Het aantal studenten kan bij regionale opleidingscentra (roc’s) oplopen tot 20.000 studenten (MBO Raad, 2017). Vaak zijn de opleidingen
van roc’s per branche op verschillende locaties gevestigd om persoonlijk contact tussen studenten en docenten te bevorderen. Deze wijze van organiseren zorgt voor een kleinschalige
opzet en een meer persoonlijke sfeer voor zowel studenten als medewerkers.

3.1.1. Opleidingsniveaus en -vormen
Het mbo kent vier opleidingsniveaus:
entreeopleiding (niveau 1)
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding.
De opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt, of op doorstroming naar een
mbo-2 opleiding. De entreeopleiding duurt één jaar.
basisberoepsopleiding (niveau 2)
In de basisberoepsopleiding worden studenten opgeleid om uitvoerende werkzaamheden
te verrichten. De mbo-2 opleiding duurt één tot twee jaar, studenten stromen uit naar de
arbeidsmarkt of door naar een mbo-3 opleiding.
vakopleiding (niveau 3)
In de vakopleiding leren studenten werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. De mbo-3
opleiding duurt twee tot drie jaar. Studenten stromen uit naar de arbeidsmarkt of door
naar een mbo-4 opleiding.
middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4)
In de middenkader- en specialistenopleiding leren studenten werkzaamheden volledig
zelfstandig uit te voeren. De middenkaderopleiding duurt drie jaar, voor enkele opleidingen geldt een maximum van vier jaar. De specialistenopleiding is een aanvulling op de
vakopleiding (mbo-3) en duurt na de vakopleiding nog één jaar. Studenten die een mbo-4
opleiding afronden, kunnen verder studeren in het hbo.
De toelatingseisen verschillen per opleidingsniveau. De specifieke toelatingseisen zijn te raadplegen op de website van de Rijksoverheid.

•
•
•
•

In mbo-opleidingen worden leren op school en leren in de praktijk met elkaar gecombineerd.
Het mbo kent de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg
(BBL). Bij een BOL-opleiding vindt het grootste deel van de opleiding op school plaats, bij een
BBL-opleiding werkt een student in een bedrijf en volgt hij één of twee dagen per week lessen
op school.

3.1.2. Kwalificatiestructuur
In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is opgenomen dat het beroepsonderwijs
een drievoudige kwalificatie kent. Een beroepsopleiding kwalificeert een student volgens
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de WEB voor:
uitoefening van een beroep;
deelname aan de maatschappij;
doorstroom naar een vervolgopleiding.

•
•
•

Het onderwijs in het mbo is ingericht op basis van beroepsgerichte kwalificaties. In deze
kwalificaties staan de diploma-eisen voor mbo-opleidingen. Alle regionale opleidingscentra
(roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen moeten deze kwalificaties gebruiken.
Het onderwijs en het bedrijfsleven bedenken de kwalificaties. Ze passen ze aan als de arbeidsmarkt verandert. Op die manier leren studenten de kennis en vaardigheden die bij het
betrokken beroep horen.
Alle kwalificaties staan in een kwalificatiedossier (MBO Raad, 2017). Een kwalificatiedossier
bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen. Sinds 1 augustus 2016
bestaat een kwalificatiedossier uit een basisdeel en profieldelen. Een basisdeel en een profieldeel samen vormen de kwalificatie. Keuzedelen zijn de ‘plus’ op de kwalificatie en maken de
opleiding compleet. Opleidingen bestaan daarmee uit drie delen:
Een basisdeel dat generieke eisen stelt aan Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en (uitsluitend voor mbo-4) Engels. Ook bevat het basisdeel beroepsspecifieke eisen
op het gebied van vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten die beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen. De kwalificatie-eisen in het basisdeel vormen
gezamenlijk een substantieel deel van de studielast, circa 50 procent.
Een profieldeel dat vormgeeft aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie, die niet
gelden voor alle kwalificaties in het kwalificatiedossier. De naam van het profiel wordt
vermeld op het diploma. Het profieldeel beslaat circa 35 procent van de studielast.
Keuzedelen die verbredend of verdiepend zijn en bijdragen aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Scholen bepalen zelf welke keuzedelen worden opgenomen in het onderwijsaanbod. In de huidige situatie (april, 2017) vormen de keuzedelen
een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering, vanaf cohort 2018-2019
tellen de keuzedelen mee voor het behalen van het diploma.

•
•
•

Figuur 3.1 - Kwalificatiestructuur (Herziening mbo, 2017)
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In het uiteindelijke curriculum dat de instelling voor een opleiding samenstelt, zijn de verschillende onderdelen niet altijd zoals in Figuur 3.1 zichtbaar. De kwalificaties zijn echter wel altijd
de onderlegger voor het curriculum. Alle door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vastgestelde kwalificatiedossiers zijn te raadplegen via de website van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (http://kwalificaties.s-bb.nl/).

3.1.3. Beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv) is een belangrijk onderdeel van de beroepsopleiding. De student maakt tijdens de bpv kennis met de beroepspraktijk en brengt de theoretische kennis
die hij heeft opgedaan in de praktijk. Ook maakt hij zich werknemersvaardigheden eigen.
De bpv is dan ook een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding, en bepaalt in sterke
mate de kwaliteit van de opleiding. Het is de taak van de instelling om de student bij de bpv
te begeleiden. In het BPV Protocol staan de afspraken voor een kwalitatief goede bpv die
gemaakt zijn met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties en de MBO Raad (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 2015).

3.1.4. Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen er zelf verantwoordelijk voor om alle studenten die extra
ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit geldt ook voor
studenten met dyslexie. Mbo-instellingen stellen de extra ondersteuning en begeleiding van
studenten met dyslexie vast, organiseren deze en geven ze vorm. Op grond van de Wet Gelijke
Behandeling waren scholen voorheen ook al verplicht om aanpassingen te doen voor studenten met een beperking. Bijvoorbeeld een aanpassing van de opleiding en de wijze van examinering aan de beperking van de student. Dit mag echter geen onevenredige belasting vormen
voor de instelling; de wettelijke inrichtingsnormen uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB) moeten in acht worden genomen en de aanpassingen mogen niet leiden tot verlaging
van het niveau van de opleiding of het examen. Meer informatie is te vinden op de website
van het Informatiepunt Passend Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

3.2 Toetsen en examineren
Op basis van de eisen in de kwalificatiedossiers, stellen scholen voor hun mbo-opleidingen
onderwijsprogramma’s en examens op. Tijdens het examen toetst de instelling of een student
aan de kwalificatie-eisen voldoet. In het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen
WEB is vastgelegd uit welke onderdelen een mbo-examen bestaat. Alle stappen die een
onderwijsinstelling neemt om zorg te dragen voor goede examinering, komen in de Procesarchitectuur Examinering (PE) schematisch aan de orde. Ook bevat de PE aanbevelingen die
onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om hun eigen examineringsprocessen in te richten.
Om deze reden, zijn de volgende paragrafen voornamelijk gericht op de inhoud van de
examens. Voor meer informatie over het proces van examinering, raadpleeg de website van
de PE.
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3.2.1. Ontwikkelingsgerichte toetsen en kwalificerende examens
Tijdens de opleiding krijgt een student te maken met ontwikkelingsgerichte en kwalificerende
toetsen. Ontwikkelingsgerichte toetsen geven de student inzicht in waar hij nu staat, ze geven
geen eindoordeel. Kwalificerende toetsen zijn de examens zoals ze zijn opgenomen in de examenregeling van de mbo-instelling. Deze examens moeten desgevraagd voorgelegd worden
aan de Inspectie van het Onderwijs. Dit onderscheid is van belang, omdat er bij de kwalificerende toetsen door alle studenten voldaan moet worden aan de vooraf vastgestelde kwalificatie-eisen. Dit sluit niet uit dat er bepaalde ondersteunende hulpmiddelen ingezet mogen
worden, zolang het gebruik ervan geen afbreuk doet aan de gestelde kwalificatie-eisen.
Het is aan de mbo-instelling om in een examenregeling vast te leggen welke hulpmiddelen
zijn toegestaan voor studenten met dyslexie en onder welke voorwaarden deze mogen worden ingezet. Als het gaat om inzet van hulpmiddelen tijdens examens, dan zal de student in
ieder geval moeten beschikken over een officiële dyslexieverklaring (Paragraaf 4.5). In Paragraaf 3.3 is opgenomen welke aanpassingen zijn toegestaan voor de centrale examens
(Paragraaf 3.3.1) en de overige kwalificerende instellingsexamens (Paragraaf 3.3.2).
Bij ontwikkelingsgerichte toetsen kan de student met een dyslexieverklaring op verschillende
manieren begeleid worden, onder andere in het gebruik van de hulpmiddelen zoals die zijn
toegestaan tijdens examens. Het is echter ook mogelijk om in deze fase – waarin de toetsen
nog geen examens zijn – aanvullende ondersteuning te bieden. Het moet dan gaan om ondersteuning die de student nodig heeft om zich te ontwikkelen in de taalgerichte en beroepsgerichte eisen van zijn opleiding. Bovendien moet er sprake zijn van een duidelijke structuur
in de ondersteuning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het reserveren van extra
tijd voor toetsen (met een afbouw naar de tijd die beschikbaar is voor de examens), het gebruik van (beroepsgerichte) voorbeeldmaterialen of ondersteunende (vak)woordenlijsten. De
student met dyslexie moet begeleid worden richting examens en zal dus ook moeten leren
om stapsgewijs steeds minder gebruik te maken van de hulpmiddelen die niet zijn toegestaan
bij de examens. Het is van belang dat ook de afspraken rond ondersteuning bij ontwikkelingsgerichte toetsen goed worden vastgelegd in samenspraak met student, docent, studieloopbaanbegeleider (slb’er) en eventueel ouders. In Paragraaf 3.3.3 is opgenomen welke
aanpassingen mogelijk zijn voor ontwikkelingsgerichte toetsen.

3.2.2. Examenvormen beroepsgerichte examinering
De manier van examineren kan per mbo-instelling en per opleiding verschillen. Er zijn verschillende manieren om exameneenheden te beoordelen. Dat zijn de examenvormen. Een examenvorm kan volledig uitgewerkt zijn of als kaderexamen worden aangeboden. Een kaderexamen
is een gestandaardiseerd exameninstrument waarin de examenvorm, beoordelingscriteria en
het proces omschreven staan. De mbo-instelling is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen
van een passende examenopdracht. De meest gebruikte examenvormen zijn door het Servicepunt Examinering gedefinieerd in de Begrippenkaart Examenvormen (Servicepunt Examinering mbo, 2017). Elke examenvorm biedt mogelijk voor- en nadelen voor de student met
dyslexie. Een goede mix van vormen zorgt ervoor dat een student met dyslexie de kans krijgt
om zijn sterke kanten te laten zien, maar dat geldt natuurlijk voor alle studenten. Daarnaast
kan de docent – eventueel ondersteund door de slb’er en coördinator zorg – per examenvorm
kijken welke ondersteuning gewenst en toegestaan is voor een student met dyslexie. Dit moet
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voorgelegd worden aan de examencommissie. Paragraaf 3.3 bevat een overzicht van mogelijke
aanpassingen in examens voor studenten met dyslexie.

3.2.3. Generieke examinering Nederlandse taal
De generieke eisen betreffen de door de overheid vastgestelde kwalificatie-eisen voor Nederlands die aan elk kwalificatiedossier zijn toegevoegd, ongeacht het beroep. Voor alle studenten die na 1 augustus 2010 met een mbo-opleiding zijn gestart, gelden de referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen mbo, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen (http://wetten.overheid.nl, juni 2010). Dit besluit baseert zich op
de referentieniveaus zoals beschreven in het Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en
rekenen (Meijerink, 2009).
Voor alle niveaus, met uitzondering van de entreeopleiding, maakt Nederlandse taal onderdeel
uit van de slaag-/zakregeling. Het vereiste referentieniveau verschilt per opleidingsniveau.
In het mbo worden voor Nederlands de volgende (sub)domeinen generiek geëxamineerd:
Leesvaardigheid (m.u.v. fictionele, narratieve en literaire teksten)
Mondelinge taalvaardigheid
Luistervaardigheid
Spreekvaardigheid
Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid

•
•
•

•
•
•

Voor niveau 2, 3 en 4 geldt dat leesvaardigheid en luistervaardigheid geëxamineerd worden
middels één centraal examen (CE). Voor actuele informatie over de entree-opleiding,
raadpleeg de websites van het Steunpunt taal en rekenen mbo
(www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl) en de MBO Raad (www.mboraad.nl).
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is belast met de ontwikkeling en vaststelling van
dit examen en de bijbehorende syllabi. Alle informatie over de centrale examens Nederlands is
te vinden op www.examenbladmbo.nl.
De vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven maken deel uit van het instellingsexamen. Keuze voor invulling en ondersteunende hulpmiddelen van dit instellingsexamen is
de verantwoordelijkheid van de mbo-instelling. De instellingen zijn vrij om deze examens in
te kopen bij een examenleverancier of ze zelf te ontwikkelen. De examencommissie van de
instelling besluit welke aanpassingen en ondersteunende hulpmiddelen concreet bij welke
examens zijn toegestaan. Paragraaf 3.3 bevat een overzicht van mogelijke aanpassingen in
examens voor studenten met dyslexie.

3.2.4. Generieke examinering Engels
De generieke eisen betreffen de door de overheid vastgestelde kwalificatie-eisen voor Engels
die aan elk kwalificatiedossier zijn toegevoegd, ongeacht het beroep. Deze generieke eisen
betreffen alleen niveau 4-opleidingen. Voor alle studenten die na 1 augustus 2012 met een
niveau 4-opleiding zijn gestart, wordt uitgegaan van de in het examenbesluit opgenomen
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niveau-indeling conform het Europees Referentiekader (ERK). Voor niveau 4-studenten maakt
Engels onderdeel uit van de slaag-/zakregeling.
In niveau 4-opleidingen worden voor Engels de volgende domeinen generiek geëxamineerd:
Luisteren
Lezen
Gesprekken voeren
Spreken
Schrijven

•
•
•
•
•

Lezen en luisteren worden vanaf schooljaar 2017-2018 geëxamineerd middels één centraal examen. Het minimaal vereiste ERK-niveau voor de vaardigheden luisteren en lezen is niveau B1.
Omdat is gebleken dat studenten in het mbo meer kunnen, of zich willen kunnen profileren, is
het vanaf schooljaar 2017-2018 ook mogelijk om het centraal examen op niveau B2 te maken.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is belast met de ontwikkeling en vaststelling van
dit examen en de bijbehorende syllabi. Alle informatie over de centrale examens Engels is te
vinden op www.examenbladmbo.nl.
De vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven maken deel uit van het instellingsexamen. Het minimaal vereiste ERK-niveau voor deze vaardigheden is niveau A2. Omdat is
gebleken dat studenten in het mbo meer kunnen, of zich willen kunnen profileren, is het vanaf
schooljaar 2017-2018 ook toegestaan de instellingsexamens op een hoger referentieniveau
af te nemen. Voorwaarde is dat alle vaardigheden van het instellingsexamen op hetzelfde
referentieniveau worden afgenomen.
Keuze voor invulling en ondersteunende hulpmiddelen van het instellingsexamen is de verantwoordelijkheid van de mbo-instelling. De instellingen zijn vrij om deze examens in te
kopen bij een examenleverancier of ze zelf te ontwikkelen. De examencommissie van de
instelling besluit welke aanpassingen en ondersteunende hulpmiddelen concreet bij welke
examens zijn toegestaan. Paragraaf 3.3 bevat een overzicht van mogelijke aanpassingen in
examens voor studenten met dyslexie.

3.2.5. Beroepsspecifieke examinering Nederlands en moderne vreemde talen
Het kwalificatiedossier bevat naast de generieke eisen ook beroepsspecifieke kwalificatieeisen. Veel kwalificaties stellen specifieke eisen aan de beheersing van het Nederlands en de
moderne vreemde talen (mvt) die nodig zijn voor de uitvoering van de werkprocessen.
Voorbeelden daarvan zijn:
“De beginnend beroepsbeoefenaar kan moeilijke telefoongesprekken voeren met klanten.”
(Kwalificatiedossier Financieel Administratieve beroepen, crebonr. 23065)
“De beginnend beroepsbeoefenaar kan een werkplan/draaiboek lezen en bespreken.”
(Kwalificatiedossier Machinisten, crebonr. 23051)
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“De beginnend beroepsbeoefenaar kan collega’s korte, eenvoudige informatie of instructie geven
in het Engels.”
(Kwalificatiedossier Bediening, crebonr. 23081)
“De beginnend beroepsbeoefenaar kan informatie halen uit beroepsgerichte Engelse teksten.”
(Kwalificatiedossier Podium- en evenemententechniek, crebonr. 23096)
Voor de beroepsgerichte taaleisen geldt dat deze in voldoende mate terug moeten komen in
het beroepsgerichte examen, zodanig dat recht wordt gedaan aan deze eisen. Toepassing van
het Nederlands bij de kerntaken en werkprocessen zal doorgaans geen probleem vormen
omdat de kerntaken en werkprocessen in het Nederlands worden uitgevoerd. Instellingen
hoeven daarom in principe niet aan te tonen dat de beroepsgerichte Nederlandse taalvaardigheden in voldoende mate terugkomen in het beroepsgerichte examen. Als de mvt-eisen terugkomen bij meerdere kerntaken en/of werkprocessen dan mag dit ook geïntegreerd (als
één kerntaak-overschrijdend taalexamen waarin alle taaleisen geïntegreerd zijn), geëxamineerd worden. Daarbij moet dan wel de link met de kerntaken/werkprocessen worden gelegd.
Als de eis aan Nederlands of de mvt zeer specifiek is geformuleerd bij een bepaald werkproces, dan moet de beheersing ervan expliciet getoetst en beoordeeld worden binnen de
examinering van dat werkproces.
De te behalen niveaus van de beroepsspecifieke taaleisen in het kwalificatiedossier zijn indicatief. Dit wil zeggen dat het onderwijs en de examinering in principe gericht zijn op die
niveaus. De beroepsspecifieke taaleisen zijn gericht op het functioneren van de student in de
beroepspraktijk. De examinering vindt bij voorkeur plaats in de context van het beroep, en dit
handelen in de beroepscontext is waarop de student beoordeeld moet worden. Het is daarom
niet nodig om aparte (aangepaste) taalexamens af te nemen. Het is wél belangrijk om binnen
de beroepspraktijk af te stemmen wat reële communicatieve taken zijn en hoe deze door elke
individuele student voldoende representatief kunnen worden aangetoond onder examenomstandigheden.

3.2.6. Generieke examinering rekenen
De generieke eisen betreffen de door de overheid vastgestelde kwalificatie-eisen voor rekenen
die aan elk kwalificatiedossier zijn toegevoegd, ongeacht het beroep. Voor alle studenten die na
1 augustus 2010 met een mbo-opleiding zijn gestart, gelden de referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen mbo, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal
en rekenen (wetten.overheid.nl, juni 2010). Dit besluit baseert zich op de referentieniveaus zoals
beschreven in het Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen (Meijerink, 2009).
Het vereiste referentieniveau van het centraal examen verschilt per opleidingsniveau. Rekenen
wordt in het mbo middels een centraal examen (CE) geëxamineerd. Studenten zijn verplicht
om een centraal examen rekenen te maken, maar kunnen volgens de huidige regeling (april
2017) hun diploma behalen ongeacht het resultaat voor het CE. Rekenen maakt op dit moment geen deel uit van de slaag-/zakregeling. Ook geldt voor alle examens dat zolang de
hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen
zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat. Voor de actuele stand van zaken, raadpleeg
de website www.examenbladmbo.nl en de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo
(www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl).
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Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is belast met de ontwikkeling en vaststelling van
dit examen en de bijbehorende syllabi. Alle informatie over de centrale examens rekenen is te
vinden op www.examenbladmbo.nl.

3.3. Overzicht mogelijke aanpassingen examens en toetsen voor
studenten met dyslexie
De student met dyslexie moet bij kwalificerende examens aan dezelfde eisen voldoen als
andere studenten. Dus bepaalde ondersteunende hulpmiddelen mogen ingezet worden
zolang het gebruik geen afbreuk doet aan de inhoud van het examen.
De examencommissie van de mbo-instelling besluit welke hulpmiddelen bij welke examens
zijn toegestaan. Dit besluit moet worden vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling
(OER) die iedere opleiding voor aanvang van het schooljaar moet maken, en desgevraagd
verantwoord worden naar de Inspectie van het Onderwijs. Een kopie van dit reglement is op
te vragen bij de opleiding. In deze paragraaf is opgenomen welke aanpassingen wettelijk zijn
toegestaan voor de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen (Paragraaf 3.3.1) en voor
de instellingsexamens (Paragraaf 3.3.2).
De ondersteuning van de student met dyslexie tijdens toetsen kan hetzelfde zijn maar ook uitgebreider dan die voor de examens. Het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan
voor de examens moet richting het examen stapsgewijs afgebouwd worden. Mogelijke extra
aanpassingen in toetsen, naast de genoemde aanpassingen in Paragraaf 3.3.1 en 3.3.2, zijn
opgenomen in Paragraaf 3.3.3.

3.3.1 Mogelijke aanpassingen Centraal Examen Nederlands, Engels en rekenen
Voor de centrale examens Nederlands, Engels en rekenen is in de WEB vastgelegd dat het CvTE
regels opstelt voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij deelnemers met een
handicap, rekening houdend met de aard van de handicap. Deze informatie wordt jaarlijks
gepubliceerd in de brochure Special Needs Special (CvTE, 2016). De brochure bevat een toelichting per beperking, dyslexie maakt hier ook onderdeel van uit. De brochure beschrijft de
maatregelen die door het CvTE worden getroffen, alsmede de maatregelen die een instelling
zelf voor een student met dyslexie kan treffen binnen de wettelijke kaders, zoals:
Verlenging van de examenduur.
Gebruik van tekst-naar-spraak software.

•
•

3.3.2 Mogelijke aanpassingen instellingsexamens
Het Servicepunt Examinering heeft de Handreiking Aangepast Examineren (2015) ontwikkeld.
Deze handreiking kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het opstellen en vaststellen van
gemeenschappelijk beleid rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. De handreiking bevat aandachtspunten, suggesties en voorbeelden van aanpassingen die mbo-instellingen kunnen doen om te voldoen aan de vraag naar extra
ondersteuning tijdens het examineringstraject.
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Bij de instellingsexamens beschikt de school over meer mogelijkheden voor aangepaste
examinering dan bij het Centraal Examen. Echter geldt ook hier, dat de inhoud van het examen voor studenten met dyslexie niet mag afwijken van de reguliere examens. De volgende
mogelijke aanpassingen zijn specifiek voor dyslexie:
Verlenging van de examenduur.
Gebruik van tekst-naar-spraak software.
Teksten laten voorlezen.
Examenopdrachten in schreefloze letter minimaal punt 12 lettergrootte.
In kleinere eenheden examineren.
Gebruik van tekstverwerker met spelling- en grammaticacontrole.

•
•
•
•
•
•

3.3.3 Mogelijke aanpassingen ontwikkelingsgerichte toetsen
Bij ontwikkelingsgerichte toetsen kan de student met dyslexie op verschillende manieren
begeleid worden, onder andere in het gebruik van de hulpmiddelen zoals die zijn toegestaan
tijdens examens. Het is echter ook mogelijk om in deze fase – waarin de toetsen nog geen
examens zijn – aanvullende ondersteuning te bieden. Van belang is dan wel dat de mboinstelling in het ondersteuningsplan van de student goed vastlegt welke aanpassingen
gedaan zijn zodat de resultaten op de toets in het juiste perspectief geplaatst kunnen worden
en dat de instelling het gebruik van deze hulpmiddelen met de student afbouwt richting de
examens.
Gebruik van de ReadingPen.
Gebruik van een woordvoorspeller.
Gebruik van tekst-naar-spraaksoftware om teksten te schrijven.
Gebruik van spellinglijsten, regelkaarten en een elektronisch woordenboek.
Gebruik van mindmapsoftware.
Gebruik van een dictafoon.
Gebruik van voorgestructureerde werkbladen zodat de student gestructureerd te
werk gaat.

•
•
•
•
•
•
•
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[ SIGNALERING EN DOORVERWIJZING VOOR
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK ]
4.1 Het belang van signaleren van lees-en/of spellingproblemen en
dyslexie in het mbo
Jaarlijks stromen verschillende groepen studenten met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen het mbo binnen. Door de aandacht die er op veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs voor dyslexie is, zal dyslexie in veel gevallen onderkend zijn. Dit heeft tot gevolg dat er
steeds meer studenten met dyslexie zijn die het mbo al met een dyslexieverklaring instromen.
Er zal echter óók altijd nog een (kleine) groep studenten zijn bij wie dyslexie niet is vastgesteld
voordat ze de overstap maken naar het mbo of die opvallende lees- en/of spellingproblemen
hebben zonder dat er sprake is van dyslexie. Deze informatie wordt in sommige gevallen gedeeld bij de overdracht, maar dat gebeurt niet altijd. Daarom is het nodig dat de docenten en
bpv-begeleiders vanuit de opleiding op de hoogte zijn van signalen en observatiepunten van
lees- en/of spellingproblemen dan wel dyslexie. Zo kunnen studenten bij wie dyslexie nog niet
is onderkend gesignaleerd en zo nodig doorverwezen worden voor aanvullend psychodiagnostisch onderzoek en passende begeleiding krijgen. Informatie over de lees- en/of spellingproblemen of dyslexie bij een student levert input op voor het ondersteuningsplan van de
student. In dit ondersteuningsplan, dat de bijlage van de onderwijsovereenkomst (OOK) kan
vormen, staat beschreven wat docent en student afgesproken hebben ten aanzien van specifieke begeleiding binnen de opleiding en de beroepspraktijkvorming (bpv) om het leren, ondanks de lees- en/of spellingproblemen, succesvol te laten verlopen.

4.2 Verschillende groepen studenten met dyslexie
Passende begeleiding voor studenten met dyslexie start met weten wie (ernstige) lees- en/of
spellingproblemen heeft. Bij instroom in het mbo is de groep studenten met (ernstige) leesen/of spellingproblemen te onderscheiden in twee groepen: studenten met een dyslexieverklaring en studenten met niet eerder onderkende dyslexie en/of andere problemen.
Studenten met een dyslexieverklaring
Veel studenten met dyslexie komen het mbo binnen met een dyslexieverklaring. Tijdens hun
eerdere schoolloopbaan heeft diagnostisch onderzoek plaatsgevonden wat geresulteerd
heeft in de diagnose dyslexie en een dyslexieverklaring. Deze studenten zullen in veel gevallen bij de intake in het mbo aangeven dat ze een dyslexieverklaring hebben. Het is van belang
om deze dyslexieverklaring bij de student op te vragen. Op de dyslexieverklaring staan namelijk faciliteiten vermeld zoals begeleidingsadviezen, materiële voorzieningen, compenserende
maatregelen en dispensaties in het onderwijs. Het verdient tevens aanbeveling ook naar het
onderliggende onderzoeksrapport te vragen om zo een volledig beeld te krijgen van de
onderzoeksbevindingen. De student is echter niet verplicht om deze rapportage af te geven.
Dyslexie is een leerstoornis die de student voor het leven heeft, dus de dyslexieverklaring blijft
altijd geldig. Echter, de context waarin de student zich beweegt verandert. De eisen die de
leer- en werkomgeving binnen het mbo aan de student met dyslexie stelt, is anders dan wat
de onderwijs- en leeromgeving in het primair dan wel voortgezet onderwijs van de student
met dyslexie vroeg. Het meer praktijkgerichte karakter van het mbo vraagt in veel gevallen om
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een andere invulling van de begeleidingsadviezen beschreven in de dyslexieverklaring. Wat
twee jaar geleden een goed advies was, hoeft op een later moment en binnen het mbo niet
meer te passen bij de onderwijs- en instructiebehoeften van de student. Het is dus van belang
om te bekijken hoe ‘oud’ de dyslexieverklaring is en om, in gesprek met de student, te bepalen
of de begeleidingsadviezen nog passend zijn bij de huidige onderwijs- en instructiebehoeften
van de student met dyslexie.
Afspraken over rechten en plichten binnen de mbo-instelling worden op basis van dit gesprek
vastgelegd in het ondersteuningsplan van de student. Tabel 4.1 geeft een aantal voorbeelden
uit de praktijk die laten zien hoe adviezen in het mbo worden aangepast aan de behoeften
van de student.
Voorbeelden van adviezen uit de
dyslexieverklaring

Mogelijke vertaling naar het ondersteuningsplan binnen het mbo

Er wordt geadviseerd de student met een
daisyspeler te laten werken.

Bij de mbo-instelling wordt met andere voorleessoftware gewerkt, dus dit advies wordt in het
ondersteuningsplan omgezet in werken met de
beschikbare software binnen de mbo-instelling.

Er wordt remedial teaching voor spelling
geadviseerd.

In het mbo wordt dit vertaald in remedial teaching/
extra begeleiding gericht op het verbeteren van
spellingvaardigheid in de beroepscontext.

Er wordt aangegeven dat de student extra tijd
moet krijgen bij toetsen.

In het mbo is dit ook van belang bij praktijkopdrachten, dus dit wordt opgenomen in het
ondersteuningsplan van de student.

Tabel 4.1 Voorbeelden uit de praktijk

Studenten met niet-onderkende dyslexie en/of andere problemen
Een andere groep bestaat uit studenten die automatiseringsproblemen hebben bij lezen
en/of spelling én mogelijk ook aanvullende problemen ervaren, zoals moeilijkheden met plannen, het aanleren van moderne vreemde talen en woordvindingsproblemen. In het primair en
voortgezet onderwijs zijn bij deze studenten de (ernstige) lees en/of spellingproblemen minder opgevallen. Hiervoor kan een aantal verklaringen gegeven worden:
Sommige studenten hebben onderwijs gevolgd dat in verhouding tot hun capaciteiten
onder hun niveau is. De leerproblemen kwamen hierdoor niet naar voren. De studenten
hadden voldoende cognitieve compensatiemogelijkheden om toch het vereiste niveau te
halen.
Er zijn ook studenten die door het toepassen van compenserende strategieën en forse inspanningen hun leerprobleem hebben kunnen verbloemen. In het mbo blijken de compensatiestrategieën ontoereikend, omdat de onderwijsleersituaties complexer van aard
worden. Er wordt dan een steeds groter beroep gedaan op een geautomatiseerde toepassing van lezen en schrijven.
Daarnaast kan bij sommige studenten sprake zijn van het samengaan van leerproblemen
met andere problematiek, zoals gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis. De aandacht ging dan tot nu toe meer uit naar de andere problematiek en de automatiseringsproblemen bij lezen en spelling bleven onderbelicht.
Het kan ook voorkomen dat er bij een aantal studenten lees- en/of spellingproblemen zijn
geconstateerd, maar dat deze werden toegeschreven aan een tekort aan intellectuele capaciteiten.

•
•
•
•
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We weten uit de praktijk dat ook studenten met algemene taalproblemen die voortkomen
uit hun niet-Nederlandstalige achtergrond vaak ten onrechte als niet-dyslectisch worden
beschouwd.
Ook bij deze groep van studenten met lees- en/of spellingproblemen kan mogelijk sprake zijn
van dyslexie. Kortom, genoeg reden om ook in het mbo niet alleen aandacht te hebben voor
de begeleiding van studenten bij wie dyslexie al is vastgesteld, maar ook aandacht te besteden aan signalering.

4.3 Signaleren van lees- en/of spellingproblemen en dyslexie in het mbo
Er zijn verschillende bronnen die gebruikt kunnen worden om lees- en/of spellingproblemen
of dyslexie in het mbo te signaleren. Hierbij valt te denken aan informatie over de voorgeschiedenis van de student zelf en/of informatie van de vorige school, observaties van docenten en het voorleggen van een screeningsinstrument. De signalering moet gegevens
opleveren om passende begeleiding te ontwerpen, of de student nu dyslexie heeft of leesen/of spellingproblemen. De signalering heeft dus naast een onderkennend doel ook een
handelingsgericht en indicerend doel om te komen tot goede begeleiding en onderwijs op
maat op de leer- en werkplek. Op basis van de signalering wordt bepaald of doorverwijzing
voor (intern of extern) diagnostisch onderzoek noodzakelijk is.

4.3.1 Informatie van het voortgezet onderwijs en de student zelf
Informatie vanuit de aanleverende school of opleiding kan ondersteunen bij het signaleren
van studenten met opvallende lees- en/of spellingproblemen dan wel dyslexie. Het is van belang om als mbo-instelling een procedure te hanteren voor overdracht van informatie om een
soepele overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling te bewerkstelligen. De
volgende activiteiten kunnen hiertoe ondernomen worden.
Procedure vastleggen voor voorbereiding en overdracht
Het is van belang dat het vo en mbo afspraken maken over voorbereiding van de student
(met dyslexie) op het mbo en over de procedure van overdracht van informatie. In veel regio’s
wordt dit centraal geregeld, bijvoorbeeld door te werken met het digitale doorstroomdossier
Intergrip (www.intergrip.nl). Zo wordt gewaarborgd dat alle benodigde informatie om een
soepele overdracht te realiseren vastgelegd wordt door het voortgezet onderwijs en toegankelijk is voor het mbo.
De voorbereiding vanuit het voorgezet onderwijs zou zich vooral moeten richten op de veranderende context waarin de student terecht komt als het gaat om schaalgrootte, structuur en
organisatie. Als hulpmiddel kan hierbij de website www.mbostad.nl gebruikt worden. Tevens
kunnen het vo en mbo samenwerken via het Stimuleringsproject LOB (www.lob-vo.nl).
Ook dienen het vo en mbo afspraken te maken hoe ze de overdracht organiseren:
Hoe maken ze kenbaar aan elkaar over welke studenten persoonlijk contact (naast een
overdrachtsdossier) nodig is?
Hoe informeren ze elkaar over de verwachte ondersteuningsbehoeften van een student
met dyslexie?
Hoe weet de mbo-instelling bij welke studenten een intensievere intakeprocedure
gehanteerd dient te worden?

•
•
•

PROTOCOL DYSLEXIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

45

Bovenstaande is ook van toepassing voor de overgang van het mbo naar het hbo. Ook daarvoor is het van belang dat mbo- en hbo-instellingen afspraken met elkaar maken over de
procedure van informatieoverdracht.
(Digitaal) overdrachtsdossier doornemen
In het (digitale) overdrachtsdossier staan de zogenaamde harde gegevens (voltooide en afgebroken opleidingen, schoolprestaties, datum van in- en uitschrijving, etc.). De volgende vragen
geven aan waarop te letten in het overdrachtsdossier bij het signaleren van lees- en/of spellingproblemen of (een vermoeden van) dyslexie:
Heeft de student een dyslexieverklaring en is er een onderliggende onderzoeksrapportage
beschikbaar? Indien ja, voldoet het onderliggende onderzoeksrapport aan de eisen zoals
omschreven door de Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2016)?
Zijn er signalen van lees- en/of spellingproblemen (denk aan observaties van docenten,
toetsscores, etc.)?
Welke orthodidactische ondersteuning (denk aan remedial teaching of extra ondersteuning in de klas) heeft de student gekregen in het vo?
Wat was het resultaat van de geboden ondersteuning?

•
•
•
•

De mate waarin een overdrachtsdossier informatie geeft over geboden ondersteuning, eventuele orthodidactische hulp die geboden is en de resultaten hiervan verschilt. Op het moment
dat het overdrachtsdossier deze informatie in onvoldoende mate geeft, wordt er in gesprek
gegaan met de student en, indien nodig, aanvullend contact met de aanleverende school
gezocht.
Een (digitaal) overdrachtsdossier is niet alleen van belang voor overgang van vo naar mbo,
maar ook bij de overgang van het mbo naar het hbo of de overgang binnen de mbo-instelling.
Door informatie tijdens de schoolloopbaan in het mbo goed vast te leggen, kan de mbo-/
hbo-instelling de begeleiding van de student bij instroom direct goed vormgeven.
Intakegesprek met de student
De student (en zijn ouders) kan uiteraard zelf veel vertellen over hoe hij zijn lees- en/of spellingproblemen of dyslexie ervaart. Het is dan ook van belang hier tijdens de intake ruimte voor te
bieden, de student serieus te nemen en medeverantwoordelijk te maken voor het bepalen van
de ondersteuningsbehoeften binnen de mbo-opleiding waar hij zich voor aangemeld heeft
(Paragraaf 5.2). Stel bijvoorbeeld vragen als:
Hoe goed vind je zelf dat je in lezen/spelling bent? Geef dit aan op een schaal van 1 tot 10.
Tegen welke problemen loop je aan bij lezen/spelling?
Is er weleens onderzoek gedaan naar dyslexie?
Welke ondersteuning heb je op je vorige scholen gekregen bij lezen/spelling?
Welke ondersteuning vond je prettig/hielp jou het meest en waarom?
Welke ondersteuning vond je niet prettig/hielp jou niet en waarom?
Hoe kunnen wij jou in het mbo het beste ondersteunen bij je problemen met
lezen/spelling?

•
•
•
•
•
•
•

In dit gesprek moet helder worden welke begeleiding de student nodig heeft om de opleiding waar hij zich voor aanmeldt succesvol te doorlopen. Het is dus van belang dat de intaker
zich afvraagt: op welke manier kan de opleiding aan de ondersteuningsbehoeften van de student voldoen?
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Persoonlijk contact met de aanleverende school
In het persoonlijk contact met de aanleverende school kunnen vragen gesteld worden als:
Is er sprake van een vermoeden van dyslexie? Zo ja, waarop is dit vermoeden gebaseerd?
Welke begeleiding heeft de school reeds geboden?
Hoe kan de mbo-opleiding de student het beste begeleiden?

•
•
•

De informatie over de voorgeschiedenis van de student is voor een mbo niet alleen belangrijk
om de begeleiding zo effectief mogelijk te kunnen vervolgen, maar ook om te bepalen of
doorverwijzing voor diagnostisch onderzoek nodig is.

4.3.2 Observatie door de docent
Naast informatie vanuit het aanleverende onderwijs en van de student zelf, speelt de mbodocent een belangrijke rol bij de signalering van (ernstige) lees en/of spellingproblemen. In
het gedrag en de leerprestaties van de student kunnen signalen van (ernstige) lees- en/of
spellingproblemen tot uiting komen. Het is van belang dat docenten weten waar ze op moeten letten. In Bijlage 4.1 staat een signalenlijst lees- en spellingproblemen. Niet alle signalen
doen zich bij een individuele student (in gelijke mate) voor. Er is altijd sprake van een individugebonden profiel. De signalenlijst kan besproken worden in bijvoorbeeld teamvergaderingen
of met de coördinator zorg.

4.3.3 Screening met een screeningsinstrument
Studenten die bij de signalering opvallen, doordat uit de overdracht vanuit het aanleverende
onderwijs of vanuit de student een vermoeden van dyslexie wordt geuit of doordat mbodocenten signalen opvangen van mogelijke dyslexie, komen in aanmerking voor een screening. Een screening kan ook ingezet worden wanneer de mbo-instelling wil weten wat de
ernst van de lees- en spellingproblemen bij instroom in het mbo is. Dit kan handvatten bieden
voor het ondersteuningsplan van de student.
In de praktijk kan het zo zijn dat de coördinator zorg zelf het screeningsonderzoek afneemt
of doorverwijst naar een Servicecentrum of Steunpunt waar taal-/dyslexiespecialisten
werkzaam zijn.
In de praktijk van het mbo worden veel verschillende instrumenten gehanteerd om studenten
te screenen op dyslexie. Bijlage 4.2 geeft een overzicht onder het kopje ‘onderkennende
diagnose’. Al deze testen dragen bij aan de onderkennende fase van het diagnostisch onderzoek en geven antwoord op de vraag naar de aard en ernst van de lees- en/of spellingproblemen. Echter, veel van deze testen zijn niet specifiek ontwikkeld en genormeerd voor de
mbo-doelgroep. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten is dan ook noodzakelijk.
Twee instrumenten zijn wel specifiek ontwikkeld en genormeerd voor het mbo, namelijk de
IDAA-mbo en Muiswerk Testsuite 1. Deze testen worden hieronder beschreven. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de IDAA-mbo grootschalig genormeerd en gevalideerd is volgens
de richtlijnen van de COTAN. Bij Muiswerk testsuite 1 is dat niet het geval. De subtesten van
Muiswerk Testsuite 1 zijn wel genormeerd, maar niet alle subtesten zijn ook gevalideerd en het
instrument heeft geen COTAN-beoordeling. Muiswerk Testsuite 1 dient puur om te signaleren
waar hiaten in de lees- en/of spellingvaardigheden zitten en om een geschikt oefenprogramma voor Nederlands samen te stellen.
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IDAA-mbo
In het kader van de eerste versie van het Protocol Dyslexie mbo (CINOP, 2010) is door de
Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Muiswerk Educatief de Interactieve
Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen mbo (IDAA-mbo; Bekebrede, et al., 2010) ontwikkeld.
Doel
De IDAA-mbo richt zich op het kernelement van dyslexie: een gebrek in de geautomatiseerde
woordherkenning en de onderliggende fonologische en orthografische verwerking. Het
instrument geeft informatie over de ernst en aard van de leesproblemen en over het samengaan van leesproblemen met woordenschat- en/of rekenproblemen. Op basis van de verkregen informatie uit de IDAA-mbo over de aard en de ernst van de problemen en de relatie met
bijkomende leerproblemen, kan bepaald worden of nader diagnostisch onderzoek door een
daartoe gekwalificeerd professional (Paragraaf 4.5) noodzakelijk en wenselijk is. De resultaten
van de IDAA-mbo leveren een bijdrage aan de gegevens die nodig zijn voor nader diagnostisch onderzoek naar dyslexie. Op basis van de resultaten kunnen ook al handelingsgerichte
adviezen gegeven worden voor remediërende en ondersteunende mogelijkheden binnen het
mbo, of er nu wel geen verdere verdenking van dyslexie is. Op die manier kan ook de mboinstelling zelf de resultaten vertalen naar het handelen in de praktijk.
Inhoud en opzet van het instrument
De IDAA-mbo bestaat uit zeven subtests die in onderstaande volgorde digitaal aan de student
worden voorgelegd:
1. Kennismaken. Dit is een vragenlijst waarmee algemene informatie wordt verzameld over
de ervaringen met lezen en spellen en taalachtergrond. Ook kunnen vragen gesteld worden over eventuele andere problemen of stoornissen die de student heeft. Deze gegevens
kunnen belangrijk zijn bij het vormgeven van de begeleiding binnen de mbo-instelling.
2. Bommetjes. Deze subtest geeft een indicatie van de basale reactiesnelheid die niet specifiek met lezen en spellen te maken heeft. Daarnaast is deze subtest bedoeld om te wennen
aan de flitstaken die later in de test aan bod komen.
3. Flitslezen Pseudowoorden. Bij deze subtest wordt een niet bestaand woord (pseudowoord)
geflitst. Dit woord moet gelezen worden en vervolgens worden vergeleken met een aantal
schriftvormen waaruit de juiste moet worden gekozen. Met deze test wordt gemeten hoe
accuraat de student leest. Een zwakke score is een indicatie voor dyslexie.
4. Flitstypen Woorden. Bij deze subtest wordt een bestaand woord geflitst. Dit moet worden
gelezen en vervolgens nagetypt. Met deze test wordt gemeten hoe snel en accuraat de
student leest en spelt. Een zwakke score is een indicatie voor dyslexie.
5. Flitstypen Pseudowoorden. Bij deze subtest gaat het om niet bestaande woorden die gelezen en vervolgens nagetypt moeten worden. Met deze test wordt eveneens gemeten hoe
snel en accuraat de student leest en spelt. Een zwakke score is een indicatie voor dyslexie.
6. Woordkennis. Deze subtest meet hoe groot de kennis van Nederlandse woorden is en
geeft een indicatie van het verbale leervermogen.
7. Snelrekenen. Deze test meet de mate van automatisering van hoofdrekenen, in het bijzonder basale bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Zowel de subtest
Woordkennis als de subtest Snelrekenen zijn toegevoegd, omdat bij studenten met dyslexie vaak sprake is van een combinatie van problemen.
Het flitsprincipe wordt bij verschillende subtests toegepast, omdat mensen met dyslexie
vaak moeite ondervinden bij het snel verwerken van schriftelijke informatie (zie ook
Hoofdstuk 2).
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Resultaten
Na afloop van de test kan er voor iedere student een individueel profiel opgevraagd worden.
Hierin staat het IDAA-mbo-quotiënt (IDAA-mbo-Q) aangegeven dat is opgebouwd uit de
scores op de subtests Flitslezen Pseudowoorden, Flitstypen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden. Met dit quotiënt kan de ernst van het leesprobleem worden geduid en daarmee dus
de achterstand ten opzichte van de normgroep. Een lage IDAA-mbo-Q indiceert dyslexie. Door
het IDAA-mbo-Q te combineren met de scores op Woordkennis en Snelrekenen, kan bepaald
worden of het gaat om een specifiek leesprobleem of dat er mogelijk meer aan de hand is.
Ook de scores op de afzonderlijke subtests worden weergegeven. Zo kan het instrument ook
informatie geven over de aard van het leesprobleem in de vorm van een leesprofiel. Op basis
van de verschillen tussen scores op de subtests kan een analyse van sterke en zwakke punten
gemaakt worden. Deze analyse geeft dan weer aanwijzingen voor het ondersteuningsplan
van de mbo-student.
Toepassing in het mbo
De IDAA-mbo is genormeerd voor het mbo, wat betekent dat de resultaten vergeleken kunnen worden met een representatieve vergelijkingsgroep. De test kan individueel en groepsgewijs afgenomen worden en heeft een afnameduur van 45 minuten. De test wordt volledig
digitaal afgenomen. Ook de registratie van de scores gebeurt digitaal.
Voor meer informatie over de IDAA-mbo verwijzen we naar de handleiding van deze test
(Bekebrede, et al., 2010).
Muiswerk Testsuite 1
Muiswerk Testsuite 1 vormt een onderdeel van het Muiswerk Online Testprogramma, dat bestaat uit drie Suites (Nederlands & Dyslexie, Rekenen & Wiskunde en Engels).
Doel
Muiswerk Testsuite 1 is een screeningsprogramma dat gebruikt kan worden om leerachterstanden en leerproblemen op het gebied van lezen en spellen bij studenten in het mbo te
signaleren. Dit screeningsinstrument levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie op
over het lees- en spellingniveau van de studenten. Met deze informatie kan een remediërend
programma (ook beschikbaar via Muiswerk) ingezet worden en kan, indien nodig, doorverwezen worden voor nader diagnostisch onderzoek.
Inhoud en opzet van het instrument
Muiswerk Testsuite 1 toetst verschillende taalaspecten en kijkt ook naar onderliggende oorzaken van lees- en/of spellingproblemen. De test bestaat uit 24 testen verdeeld over de
volgende taalaspecten:
Spelling
Tekstbegrip
Flitswoorden
Woordkennis
Zinsbouw
Luisteren
Taalbeschouwing

•
•
•
•
•
•
•

Het is niet de bedoeling dat een student aan wie Muiswerk Testsuite 1 voorgelegd wordt alle
24 testen maakt. Per opleiding is een basisprotocol opgesteld. Zodra aangegeven wordt welke
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opleiding de student volgt, selecteert het programma enkele testen. Hier kunnen wijzigingen
in aangebracht worden.
Resultaten
De test resulteert in een profiel waarin de resultaten per afgenomen test weergegeven worden.
De test is genormeerd voor de mbo-doelgroep en per test wordt weergegeven of de student
onder de norm, gemiddeld of boven de norm scoort. Tevens wordt een indicatie gegeven van
op welk referentieniveau (Meijerink, 2009) of welk taalniveau van het Europees Referentiekader
(ERK) de student scoort.
Toepassing in het mbo
Muiswerk Testsuite 1 is apart en per test genormeerd voor mbo niveau 1, 2, 3 en 4 wat betekent
dat de resultaten vergeleken kunnen worden met een representatieve vergelijkingsgroep. Deze
normering wordt elke twee jaar opnieuw bepaald. De test kan individueel en groepsgewijs afgenomen worden en heeft een afnameduur van één tot twee uur. De school kan ingrijpen op
de samenstelling van de afnames. De test wordt volledig digitaal afgenomen. Ook de registratie
van de scores gebeurt digitaal.
Voor meer informatie over Muiswerk Testsuite 1 verwijzen we naar www.muiswerk.nl.

4.4 Doorverwijzing voor diagnostisch onderzoek
Wanneer (ernstige) lees- en/of spellingproblemen (eventueel in relatie tot andere leerproblemen) gesignaleerd zijn, dan is nog niet precies duidelijk wat er aan de hand is. Op basis van
signalering door middel van overdrachtsgegevens en/of observaties en/of de afname van een
screeningsinstrument kan namelijk geen diagnose dyslexie gesteld worden. Met de gegevens
uit de signalering kan wel afgewogen worden of nader diagnostisch onderzoek noodzakelijk
is om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie.
Mbo-instellingen hanteren verschillende procedures rondom (doorverwijzing naar) diagnostisch onderzoek. Grofweg zijn twee paden te onderscheiden:
De student krijgt het advies om zichzelf aan te melden voor diagnostisch onderzoek. Dit
kan alleen binnen de mbo-instelling plaatsvinden indien er een bevoegd professional (zie
Paragraaf 4.5 voor een toelichting) werkzaam is die de diagnose dyslexie mag stellen en
een dyslexieverklaring af mag geven (bijvoorbeeld binnen een Studieloopbaancentrum of
Steunpunt Passend Onderwijs). Wanneer dit niet het geval is, dient de student naar een externe onderzoekspraktijk doorverwezen te worden.
De mbo-instelling gaat een nauwe samenwerking aan met een externe onderzoekspraktijk
zodat diagnostisch onderzoek (wellicht tegen gereduceerd tarief ) deels binnen de mboinstelling afgenomen kan worden. Op het moment dat de externe onderzoekspraktijk, die
bevoegd is om de diagnose dyslexie te stellen, alle onderzoeksresultaten kan inzien (dus
ook de resultaten uit het deel dat door de mbo-instelling zelf afgenomen is) en op basis
daarvan de diagnose dyslexie stelt, dan krijgt de student een officiële dyslexieverklaring.
Beide paden kunnen leiden tot een dyslexieverklaring die ook buiten de mbo-instelling
geldig is.

•

•
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4.4.1 Diagnostisch onderzoek naar dyslexie bij jongvolwassen in het mbo
Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het eventueel stellen van de
diagnose dyslexie is niet de verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar van de daartoe
bevoegde professional (Paragraaf 4.5). Toch heeft een mbo-instelling wel een rol in het diagnostisch onderzoek. Tabel 4.2 geeft de procedure van diagnostisch onderzoek weer. Hierin
wordt aangegeven welke informatie uit elke fase komt en wat de verantwoordelijkheid van
de mbo-instelling in elke fase is. In het algemeen kan gesteld worden dat het voor de mboinstelling van belang is om informatie uit het diagnostisch onderzoek te kunnen lezen en in
samenspraak met degene die het diagnostisch onderzoek uitvoert en de student, te vertalen
naar concrete adviezen en aanpakken voor in het ondersteuningsplan van de student.
Procedure
diagnostisch
onderzoek

Welke informatie levert elke fase
op (en is van belang voor het
onderwijs)?

Wat is de verantwoordelijkheid
van de mbo-instelling in elke
fase?

Anamnese

Informatie over de voorgeschiedenis
(schoolloopbaan, ontvangen begeleiding,
leerprestaties, etc.) wordt in kaart
gebracht.

Informatie overdragen (indien de
student hier toestemming voor
geeft) uit het intakegesprek, het
instroom- en doorstroomdossier.

Onderkennende
diagnostiek

In deze fase worden tests afgenomen die
informatie geven over de aard en ernst
van de lees- en/of spellingproblemen.

Signaleringsgegevens overdragen
(observaties door docenten, resultaten screeningsinstrument).

Verklarende
diagnostiek

In deze fase worden tests afgenomen om
de factoren in kaart te brengen die de
lees- en/of spellingproblemen kunnen
verklaren en/of in stand houden. Denk
hierbij vooral aan tekorten in de fonologische verwerking.

Indicerende en
handelingsgerichte
diagnostiek

In deze fase worden richtlijnen opgesteld
voor een specifieke pedagogisch-didactische aanpak van de lees- en/of spellingproblemen. Deze fase geeft zicht op
welke strategieën de student hanteert
om zijn lees- en/of spellingproblemen te
compenseren, welke concrete belemmeringen de student ondervindt en wat
de gevolgen van de lees- en/of spellingproblemen voor het sociaal-emotioneel
functioneren en het taakgedrag zijn.

De handelingsgerichte adviezen, in
gesprek met de diagnosticus en de
student, vertalen naar en opnemen
in het ondersteuningsplan.

Tabel 4.2 Procedure van diagnostisch onderzoek en verantwoordelijkheid van de mbo-instelling

Bijlage 4.2 geeft een overzicht van testen die in elke fase van het diagnostisch onderzoek
(onderkennende, verklarende en indicerende fase) gebruikt kunnen worden.
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4.5 Onderzoeksrapport en dyslexieverklaring
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de rapportage van het diagnostisch onderzoek
en de dyslexieverklaring.
Het onderzoeksrapport is opgesteld door een daarvoor gekwalificeerd professional en
volgens de regels die gebruikelijk zijn voor een dergelijk rapport (SDN, 2016; de Bruin, et al.,
2012). In het rapport wordt aandacht besteed aan de onderkennende diagnose, de verklarende diagnose en de indicerende diagnose (Hoofdstuk 2). Het onderzoeksrapport kan de student inzicht geven in zijn sterke en zwakke punten.
Conform de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland, heeft een dyslexieverklaring alleen
geldigheid als deze is gebaseerd op een degelijk psychodiagnostisch onderzoek, opgesteld
door een bevoegd professional (SDN, 2016). Daarnaast dient er volgens de richtlijnen van
Stichting Dyslexie Nederland een datum van afgifte op de verklaring te staan, een handtekening van de professional die de verklaring heeft afgegeven en een geldigheidsduur. De
geldigheidsduur helpt de mbo-instelling om te bepalen of de genoemde faciliteiten en
begeleidingsadviezen op de dyslexieverklaring nog steeds passend zijn. Wel dient opgemerkt
te worden dat het in alle gevallen, hoe ‘oud’ de dyslexieverklaring ook is, verstandig is om met
de student in gesprek te gaan over welke begeleiding hij nodig heeft.
Met een dyslexieverklaring heeft de student recht op remediërende, compenserende en
dispenserende maatregelen gedurende zijn schoolloopbaan op de mbo-instelling en kan hij
aanspraak maken op faciliteiten tijdens beroepsgerichte - en generieke examinering, waaronder het centraal examen. Als er een dyslexieverklaring is afgegeven leggen de student en
de opleiding in samenspraak met elkaar rechten, plichten en begeleidingsadviezen vast in een
ondersteuningsplan. Voor het mbo is de regelgeving van het College voor Toetsen en
Examens (CvTE) leidend bij het toekennen van aanpassingen voor de centrale examinering. In
de ‘Special needs special’ (versie september 2016) stelt het CvTE dat de dyslexieverklaring afgegeven moet zijn door een ter zake kundige orthopedagoog of psycholoog. Een indicator
van een ‘ter zake kundige orthopedagoog of psycholoog’ is volgens het CvTE lidmaatschap
van een beroepsvereniging. De beroepsverenigingen stellen, evenals Stichting Dyslexie
Nederland (SDN, 2016), dat een orthopedagoog of psycholoog kundig en bevoegd is om een
dyslexieverklaring af te geven indien hij een academische graad in klinische kinder- of jeugdpsychologie of orthopedagogiek heeft, alsmede een erkende registratie in de psychodiagnostiek (zoals BIG-registratie GZ-psycholoog, K&J registratie van het NIP en de registratie
orthopedagoog-generalist (of diagnostiek) van de NVO). Deze vereisten zijn niet bij wet
vastgelegd, maar worden door de beroepsverenigingen geadviseerd om de kwaliteit van de
diagnostiek en behandeling zo hoog mogelijk te houden.
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5 [ BEGELEIDING VAN STUDENTEN
MET DYSLEXIE IN HET MBO ]
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[ BEGELEIDING VAN STUDENTEN MET DYSLEXIE
IN HET MBO ]
5.1 Studenten met dyslexie optimaal laten profiteren van de opleiding
Studenten met dyslexie hebben vaak in hun schoolloopbaan al de nodige begeleiding bij hun
lees- en/of spellingproblemen gehad, zeker als dyslexie al vroeg in de schoolloopbaan is vastgesteld. Dit neemt niet weg dat de student ook binnen het mbo nog belemmeringen kan
ervaren en begeleiding nodig heeft om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen
(Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000). Die begeleiding zal wel een andere focus krijgen dan
binnen het primair en voortgezet onderwijs.
Binnen de context van het mbo is de begeleiding van studenten met dyslexie in de meeste
gevallen niet (of hooguit in beperkte mate) op remediëring van de lees- en/of spellingvaardigheid gericht, maar veel meer op het zelfredzaam maken van de student en op het toegankelijk
maken van het onderwijs. Het is aan de opleiding om de lessen en de beroepspraktijkvorming
(bpv) zodanig vorm te geven dat de student met dyslexie er optimaal van kan profiteren. Het
is aan de studieloopbaanbegeleider (slb’er) en overige begeleiders binnen de mbo-instelling
om met de student in gesprek te gaan en de student te ondersteunen bij het leren omgaan
met zijn dyslexie en het formuleren van ondersteuningsbehoeften. Dit alles met als doel dat
de student met dyslexie de opleiding succesvol kan doorlopen.
Dit hoofdstuk geeft tal van begeleidingsadviezen aan docenten, begeleiders, slb’ers en
studenten voor de specifieke contexten waar ze mee te maken krijgen (theorielessen, praktijklessen, bpv). We spreken in dit hoofdstuk over ‘lessen’, die ook de vorm aan kunnen nemen van
vaardigheidstrainingen, projecten, hoorcolleges, etc. De begeleidingstips zijn van toepassing
op al deze vormen. Gebruik van hulpmiddelen en faciliteiten tijdens toetsen en examens komt
niet in dit hoofdstuk aan bod. Hiervoor verwijzen we naar Hoofdstuk 3 van dit protocol.

5.2 De student in zijn kracht
Dyslexie heb je voor het leven. Het is een leerstoornis die niet overgaat en waar de student
hinder van kan ondervinden binnen de context van leven, leren en werken. Dit betekent dat
studenten met dyslexie een weg moeten vinden om met hun dyslexie om te gaan zodat ze
zich zelfstandig kunnen redden. Van belang is daarom om studenten te empoweren, oftewel,
de kracht te geven om oplossingen te vinden voor de problemen die ze als gevolg van hun
dyslexie ondervinden. Daarbij hoort dat studenten (mede) verantwoordelijkheid nemen
voor hun leerproces en zo grip krijgen op hun leren, leven en werken (Rappaport, 1984; van
Regenmortel, 2002).
Studenten zijn vanuit het basis- en voortgezet onderwijs gewend dat zaken voor hen geregeld worden. Ze zetten een D op hun toets en de docent past de beoordeling aan, de dyslexiecoach regelt voorleessoftware en leert ze hoe ze daarmee moeten werken, de docent deelt
voorafgaand aan de les aantekeningen uit omdat hij in het leerlingvolgsysteem gezien heeft
wie dyslexie heeft. Allemaal voorbeelden van zinvolle aanpassingen om studenten met
dyslexie te ondersteunen bij het leerproces. Echter, tegen de tijd dat de student zijn mboopleiding voltooid heeft en in het arbeidsproces terechtkomt, dan is er niemand meer die
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dergelijke aanpassingen regelt. De student zal in staat moeten zijn om zelf problemen bespreekbaar te maken en aanpassingen te realiseren die ervoor zorgen dat hij geen of minder
hinder ondervindt van zijn dyslexie.
Hierna worden concrete ideeën gegeven om empowerment een plek te geven binnen de
opleiding.

5.2.1 Adviezen voor informatievoorziening voor studenten
De eerste stap van empowerment, is zorgen dat informatie vindbaar en toegankelijk is voor
studenten met dyslexie. De website van de opleiding, stagebrochures en andere documenten
kunnen ingezet worden als middel om de student met dyslexie te informeren over hoe er
binnen de opleiding omgegaan wordt met dyslexie(begeleiding) en wat de student met
dyslexie zelf kan doen om de opleiding succesvol te doorlopen.
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Geef het onderwerp dyslexie een duidelijke, toegankelijke plek op de website
van de opleiding en in digitale informatie voor de student. Zorg dat de informatie over dyslexie op de website de volgende vragen beantwoordt:
Waar kan de student terecht met vragen over signalering, diagnosticering
en begeleiding van dyslexie?
Welke afspraken zijn er opleidingsbreed gemaakt over de begeleiding van
studenten met dyslexie en over hun rechten en plichten? Hier kunnen
bijvoorbeeld het gebruik van (compenserende) hulpmiddelen tijdens de
les, afspraken rondom beoordeling van toetsen en de rol van de student
bij het aanvragen van extra tijd voor een examen een plek krijgen.
Wat kan de student zelf doen om zijn opleiding, ondanks zijn dyslexie,
succesvol te doorlopen?



Besteed in brochures gericht op bpv aandacht aan dyslexie. Zorg dat dergelijke
brochures in ieder geval de volgende vragen beantwoorden:
Waar kan de student terecht met vragen over dyslexie die specifiek
gerelateerd zijn aan de bpv of beroepspraktijk?
Wat kan de student zelf doen om, ondanks zijn dyslexie, goed te
functioneren binnen de bpv?



Wijs de student op websites en platforms die speciaal voor studenten met
dyslexie gemaakt zijn:
www.dyslexieplein.nl/portfolio/tips-trucs Op deze website, gemaakt
door leerlingen en studenten, staan verschillende tips voor
het omgaan met dyslexie bij het volgen van een opleiding.
www.dyslexietoolbox.nl/links.aspx Op deze website wisselen studenten
met dyslexie tips en trucs uit, bijvoorbeeld ten aanzien van
het werken met voorleessoftware en studietips voor het examen.
www.dyslexieweb.nl Een website gemaakt voor en door mensen met
dyslexie, niet specifiek gericht op het mbo, maar met relevante algemene
informatie over de definitie en oorzaken van dyslexie.
Tevens bestaan er Facebookgroepen voor mensen met dyslexie waar informatie en ervaringen gedeeld worden.
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Bekijk alle informatievoorziening die vanuit de opleiding richting studenten
gaat kritisch: is alles goed toegankelijk en leesbaar voor studenten? (Zie
hiervoor ook de tips in Paragraaf 5.6).

5.2.2 Adviezen voor gespreksvoering met de student
Een goede vertrouwensband met studenten is essentieel, zeker wanneer het studenten
betreft met een leerstoornis zoals dyslexie. Carmona van Loon (2016) spreekt in dit verband
over een zinvolle onderwijskundige relatie die zich kenmerkt door betrokkenheid en nabijheid bij de student, maar ook voldoende professionele afstand, zodat groei gestimuleerd kan
worden. Om een dergelijke relatie op te bouwen is in gesprek gaan met de student onontbeerlijk. Continuïteit in deze gesprekken is belangrijk, dat wil zeggen één vaste contactpersoon die met een bepaalde regelmaat de gesprekken voert (Geudens, et al., 2011).
In het kader van empowerment van de student, is het goed om de student bewust te maken
van zijn gedrag en van de keuzes die hij heeft (Carmona van Loon, 2016). Met dit bewustzijn
geef je de student regie.


Bedenk bij het voorbereiden van een gesprek drie positieve gedragingen of
prestaties van de student. Ga hierover in gesprek met de student zodat de student zelf denkt aan sterke kanten. Van daaruit kan hij leren ondersteuningsbehoeften te formuleren voor situaties waarin zijn zwakkere kanten hem
belemmeren.



Voer regelmatig een (kort) gesprek met de student waarin je terugkijkt op wat
in eerdere gesprekken besproken en afgesproken is. Evalueer de bedachte en
uitgeprobeerde oplossingen en stel waar nodig bij. Maak de student hier
(mede) verantwoordelijk voor. Belangrijke feedbackvragen hierbij zijn (Hattie,
2011):
Wat is je doel? Waar wil/ga je heen?
Hoe sta je er op dit moment voor? Welke vooruitgang is er (sinds de vorige
keer dat we elkaar spraken)?
Wat is nu de volgende stap?



Hanteer een oplossingsgerichte aanpak wanneer je in gesprek gaat met een
student met dyslexie (Berg, 2004). Dit betekent dat je je in het gesprek niet
alleen focust op de problemen die de student ervaart, maar de student (mede)
verantwoordelijk maakt voor oplossingen en de student op het juiste spoor
zet richting het vinden van oplossingen. Stel vragen als:
Tegen welke problemen loop je aan bij mijn vak/lessen?
Hoe ben je hier tot nu toe mee omgegaan? Welke oplossingen heb je
zelf al bedacht?
In hoeverre werken deze oplossingen voor jou? Waarom wel of niet?
Wat kan ik als docent of slb’er doen om je te helpen deze problemen te
voorkomen/met deze problemen om te gaan?
Waar kun je (nog meer) oplossingen en/of hulpmiddelen vinden die je
mogelijk kunnen helpen?
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Maak concrete afspraken met de student: wat gaat de student doen om de
problemen op te lossen en wat mag hij van jou als docent of slb’er verwachten? De slb’er kan binnen het docententeam een spilfunctie vervullen. Hij kan
zorgen dat de gemaakte afspraken vastgelegd worden en dat alle docenten
erover geïnformeerd worden. Ook kan de slb’er docenten aansporen en handreikingen geven om zelf met de student in gesprek te gaan over problemen en
oplossingen bij zijn specifieke vak.

5.2.3 Adviezen voor het versterken van de regie van de student
De houding die je aanneemt als docent of begeleider is allesbepalend voor de mate waarin de
student in zijn kracht staat en verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerproces. Faciliteer je
alles, dan zal de student achterover leunen. Heb je een open houding en betrek je studenten
bij het maken van keuzes in het leerproces, dan zal de student meer verantwoordelijkheid
nemen.
Regie versterken tijdens de les of bpv
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Implementeer het aanleren en gebruik van leesstrategieën (Paragraaf 5.5.1) in
de opleiding. Maak opleidingsbrede afspraken over welke strategieën aangeleerd en gebruikt worden, hanteer eenzelfde terminologie voor deze
strategieën en bepaal wie verantwoordelijk is voor het aanleren ervan.



Wijs de student op relevante studiestrategieën bij een opdracht of tijdens een
praktijksituatie (Harms & Kalsbeek, 2013). Kom hier achteraf ook nog eens op
terug:
Heeft de student de strategie gebruikt? Waarom wel of niet?
Waar helpt de strategie de student bij?
Welke strategie was (nog) effectiever geweest om te gebruiken en
waarom?



Leg een link tussen het gebruik van studiestrategieën en hulpmiddelen tijdens
de les en tijdens bpv en in de thuissituatie. Bespreek met de student in hoeverre de strategieën en hulpmiddelen, die hij tijdens de les gebruikt, ook
bruikbaar zijn in andere contexten zoals de werkpraktijk of thuis.



Betrek de student bij de keuzes die je als docent maakt ten aanzien van aanpassingen in de les of het lesmateriaal. Bespreek met studenten bij welke
aanpassingen zij baat hebben en evalueer uitgeprobeerde aanpassingen
regelmatig.



Maak als bpv-begeleider afspraken met de student over hoe om te gaan met
de lees- en/of spellingproblemen. Op welke manier kan de student hierbij
ondersteund worden? Bijvoorbeeld door hem te koppelen aan een collega
die teksten controleert. Meer praktische tips zijn te vinden in de brochure
‘Een werknemer die dyslectisch is’ (te downloaden op
www.werkenmeteenbeperking.nl).

BEGELEIDING VAN STUDENTEN MET DYSLEXIE IN HET MBO

Regie versterken buiten de les of bpv
Ondersteuning van studenten met dyslexie buiten de les of bpv zou zich vooral moeten richten op het zelfredzaam maken van de student zodat hij zo zelfstandig mogelijk zijn opleiding
kan volgen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van coaching, lotgenotencontact en ondersteuning bij het kiezen van en werken met compenserende hulpmiddelen.


Begeleid de student bij het kiezen en gebruiken van ondersteunende software.
Soms hebben studenten al ervaring opgedaan met hulpmiddelen in het voortgezet onderwijs. Als er in het mbo met andere software wordt gewerkt is het
belangrijk dat studenten worden begeleid in het gebruik ervan.



Wijs studenten die specifiek willen werken aan hun lees- en/of spellingvaardigheid op specifieke (gratis beschikbare) online lees- en spellingtrainingen, zoals
www.cambiumned.nl. Tevens bieden methodes vaak bijbehorend (digitaal
en/of online) trainingsmateriaal waar de student mee kan oefenen. Het is van
belang om deze trainingen functioneel te maken door een link te leggen met
opdrachten die door de opleiding gegeven worden of tijdens de bpv. Wanneer
de student ziet dat hij door de training de opdracht beter kan maken, dan zal
hij gemotiveerder zijn om (zelfstandig) aan de training te werken.



Stimuleer kritische denkvaardigheden bij studenten met dyslexie en besteed
aandacht aan het voeren van een dialoog. Zo raken studenten toegerust om
bijvoorbeeld problemen op de werkplek als gevolg van dyslexie bespreekbaar
te maken. De Handreiking Kritische Denkvaardigheden (MBO Raad, 2016) biedt
concrete handreikingen om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het voeren
van een lastig gesprek en begrijpend luisteren.



Organiseer lotgenotencontact. Dit kunnen bijeenkomsten zijn, maar lotgenotencontact kan ook digitaal en online plaatsvinden. Studenten met dyslexie
zouden regelmatig ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen. Hierdoor
kunnen ze van elkaar leren en leren ze hun leerstoornis beter te accepteren.
Hierbij kunnen onderwerpen als solliciteren en dyslexie of dyslexie op de
werkplek besproken worden.

5.3 Adviezen voor sociaal-emotionele begeleiding
De sociaal-emotionele conditie van een student en zijn leerresultaten beïnvloeden elkaar
wederzijds. Dyslexie gaat vaak samen met een lage zelfwaardering en een negatief zelfbeeld
(Poleij, Leseman & Stikkelbroek, 2009; Gouwetor, Bekebrede & Van der Leij, 2010). Dit heeft een
negatieve invloed op het leerresultaat. De docent of begeleider kan, door een juiste pedagogische aanpak, een aantal zaken doen om de student met dyslexie op sociaal-emotioneel
gebied te ondersteunen. Een goede pedagogische aanpak blijkt een voorwaarde om tot leren
te komen (Marzano, Marzano & Pickering, 2010).


Weet wat dyslexie inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Het is voor
de student met dyslexie belangrijk dat de omgeving, en dus ook docenten en
begeleiders, weten wat dyslexie is en hoe het zich kan uiten. Als studenten met
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dyslexie merken dat hun problemen met lezen en/of spellen gezien en geaccepteerd worden, zullen ze er gemakkelijker over durven praten en kunnen
docent en student samen zoeken naar aanpassingen in het onderwijs om de
student te ondersteunen.


Weet welke studenten dyslexie hebben en laat dit ook merken aan deze
studenten, bijvoorbeeld door tijdens de les even bij de student langs te lopen
en te vragen of hij problemen ondervindt bij je vak en zo ja, welke problemen.
Bespreek met de student welke ondersteuning en begeleiding hij prettig vindt.



Spreek hoge verwachtingen uit ten aanzien van de leerprestaties van de
student. Lage verwachtingen vergroten de kans op minder presteren (Vink,
2015). Zorg wel dat de verwachtingen die je uitspreekt reëel zijn.



Geef niet alleen feedback op het resultaat (bijvoorbeeld het cijfer of zeggen
‘ziet er goed uit’), maar juist ook op de relatieve vooruitgang die je ziet bij een
student (wat is er beter aan het eindproduct dan de vorige keer of wat is qua
proces beter gegaan?) en op het leerproces. Zie ook Paragraaf 5.2.2 voor
feedbackvragen voor een oplossingsgericht gesprek. Feedback is het meest
effectief als het gekoppeld wordt aan of gericht is op leerdoelen die docent
en student samen opgesteld hebben (Hattie, 2011). Studenten blijken dan
beter in staat hun leerproces zelf te sturen en nieuwe leerdoelen te stellen.

5.4 Adviezen voor pedagogisch-didactische begeleiding
Het is belangrijk dat docenten en begeleiders zorgen voor een rijk leerklimaat waarin alle studenten kunnen leren en daar ook toe worden uitgedaagd. Dat betekent ook dat de docent of
begeleider om moet kunnen gaan met verschillen tussen studenten. Door te variëren in leervormen en leeractiviteiten kan er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de
studenten met dyslexie. Denk daarbij aan een werkinstructie op film in plaats van op papier, of
een opdracht waarin studenten al discussiërend tot een oplossing moeten komen waarvan
één groepslid het verslag maakt.
Daarnaast is het van belang dat de student met dyslexie zich, net als de student zonder
dyslexie, (mede) verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen leerproces. In gesprek met de
student kan duidelijk worden waar de sterke en zwakke punten van de student liggen. Op
basis daarvan kan een inschatting worden gemaakt van wat de student (zelfstandig) aankan
en waar hij ondersteuning van de docent of begeleider nodig heeft (zie ook Paragraaf 5.2).

Een voorbeeld uit de werkpraktijk
Een student is in staat om op zijn bpv-plek zelfstandig de handleiding van een machine te
lezen, maar als hij mondeling uitleg krijgt vindt hij het lastig zelf aantekeningen te maken.
De werkplekbegeleider ondersteunt de student door tijdens de mondelinge uitleg samen
aantekeningen te maken en de belangrijkste informatie op papier te zetten.
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Er moet hoe dan ook worden ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften van de student.
De wijze waarop dit vorm krijgt kan per mbo-instelling of per opleiding verschillen. Dit heeft
te maken met de verschillen in contacturen, zelfstudie-uren en alternatieve werkvormen (projecten, groepswerk, trainingen, etc.). Docent, slb’er en student moeten keuzes en afspraken
maken en vastleggen. Met kleine aanpassingen in het onderwijs kan al ingespeeld worden op
de behoeften van de student met dyslexie. Veel van de aanpassingen en begeleidingstips die
hierna volgen zijn overigens goed voor alle studenten.
Voorbereiding van de les


Informeer of er een ondersteuningsplan voor de student is opgesteld. Op basis
hiervan kunnen afspraken met de student worden gemaakt over bijvoorbeeld
de inzet van hulpmiddelen en de aanpak van opdrachten en taken. Deze
afspraken kunnen geregeld worden besproken met de student en in het
docententeam om het effect van de gemaakte afspraken te beoordelen.



Geef zo nodig extra tijd voor opdrachten en toetsen in overleg met de student.
Ga wel na welke regels hiervoor gelden (Hoofdstuk 3).



Houd rekening met studenten met dyslexie door voor de les na te gaan
welke materialen of hulpmiddelen de student nodig heeft (hand-out, ictondersteuning, etc.).



Geef duidelijk aan welke activiteiten in welke volgorde in de les zullen worden
uitgevoerd.



Overleg met de student over de inrichting van het lokaal of de plek waar hij zit.
Denk aan een plek waar de student de docent goed kan zien en horen en waar
hij eventueel ict-hulpmiddelen kan aansluiten. Ook is het van belang dat de
student weet waar hij bepaalde gegevens (planning, rooster) kan vinden of
waar hij voor extra ondersteuning terecht kan.



Bekijk de lesmaterialen kritisch en bepaal of er aanpassingen nodig zijn om de
materialen toegankelijk te maken (Paragraaf 5.6)

Tijdens de les


Houd mondelinge instructie kort en controleer of de instructie begrepen is
door de student te vragen de opdracht na te vertellen. Als er meer instructie
nodig is, zet die dan – liefst puntsgewijs – op papier.



Zorg voor duidelijk, direct en helder taalgebruik. Vermijd ontkenningen en
vage aanduidingen, houd rekening met het tempo van de student.



Kies voor werkvormen waarbij de student zijn sterke kant kan laten zien,
bijvoorbeeld:
Het onderwijsleergesprek: docent en studenten bespreken een onderwerp waarbij de docent open vragen stelt, studenten uitdaagt om zelf
oplossingen te zoeken en ruimte laat voor iedereen.
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Coöperatief leren/samenwerkend leren: studenten werken in groepjes
waardoor de student met dyslexie kan samenwerken met goede lezers en
spellers en verantwoordelijkheid kan nemen voor de dingen die hij goed
kan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor wat meer individuele aandacht.
Tutorleren: vorm van samenwerken in koppels waarbij de andere student
de student met dyslexie activeert en zo nodig ondersteunt.
Feedback


Geef positieve, specifieke en constructieve feedback waarbij de docent positieve verwachtingen uitstraalt. Geef aan wat er goed gaat waarbij er aandacht
is voor de geleverde inspanning, het proces en het resultaat. Vervolgens wordt
besproken wat er nog kan verbeteren en hoe (zie ook Paragraaf 5.2.2).



Ga met de studenten na waardoor fouten of onvolledigheden zijn ontstaan en
hoe deze voorkomen hadden kunnen worden.

Opgeven van huiswerk


Geef het huiswerk ruim voor het einde van de les en zet dit overzichtelijk op
het (digi)bord zodat de studenten dit over kunnen schrijven. Geef eventueel
daarna nog een toelichting zodat studenten zeker weten wat zij moeten doen.



Controleer na het opgeven van het huiswerk of studenten weten wat zij
moeten doen.



Deel een grote opdracht of veel leerwerk op en verdeel het over verschillende
momenten. Bouw ook voldoende herhaling in. Als de studenten de verschillende delen hebben gedaan of geleerd, kan het nog als geheel worden
opgegeven.

5.5 Adviezen voor inhoudelijke begeleiding bij de taalvaardigheden
In deze paragraaf staan we stil bij de begeleidingsmogelijkheden gekoppeld aan verschillende talige deelvaardigheden. In alle contexten van de opleiding, zowel theorie als praktijk,
wordt een beroep gedaan op deze deelvaardigheden. Dit beperkt zich dus niet tot de taalvakken (Nederlands en moderne vreemde talen (mvt)), maar ook in de andere vakken kan
ondersteuning nodig zijn. Docenten moeten zich afvragen welke vaardigheden nodig zijn bij
het uitvoeren van een les of een opdracht en hoe studenten hierbij ondersteund kunnen
worden. Vaak gaat het om een combinatie van vaardigheden. Bij functionele taaltaken zoals
het schrijven van een e-mail of het lezen van een handleiding wordt op verschillende talige
deelvaardigheden een beroep gedaan zoals woordenschat, lezen en schrijven. Afhankelijk van
de taak en de voorkeuren van de student en docent kunnen keuzes gemaakt worden voor
begeleiding.
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5.5.1 Technisch en strategisch lezen
Voor het begrijpen van een tekst is een goede technische leesvaardigheid en woordenschat
van belang. Voor de student met dyslexie vormt het technisch lezen juist een probleem. Het
lezen verloopt over het algemeen moeizaam en traag. Het lezen van teksten vraagt van deze
studenten een grote inspanning waardoor zij zich minder goed op tekstbegrip kunnen richten. De inzet van leesstrategieën (het strategisch lezen) kan onder druk komen te staan omdat
de student alle aandacht op het technisch leesproces moet richten. In het mbo heeft het
gericht verbeteren van de technische leesvaardigheid geen prioriteit. Wel kunnen studenten
baat hebben bij compenserende maatregelen waarmee de belemmeringen in het technisch
lezen kunnen worden weggenomen en studenten zich meer kunnen focussen op tekstbegrip.
Ook kunnen studenten worden gestimuleerd om leesstrategieën toe te passen. Vaak zijn deze
al in het basis- en voortgezet onderwijs aan bod gekomen.
Om de student te ondersteunen bij het technisch lezen van teksten die hen moeite kosten kan
de docent aan verschillende maatregelen denken:


Zorg voor teksten en opdrachten met een overzichtelijke lay-out met voldoende witruimte, minimaal lettergrootte 12 en een schreefloos lettertype
(bijvoorbeeld Arial).



Laat de student een tekst of opdracht eerst zelf lezen, thuis of voor de les, voordat deze in de les aan bod komt.



Laat studenten samen een tekst lezen. Een andere student kan als tutor optreden door te helpen bij het lezen van moeilijke woorden en termen.



Laat de student gebruik maken van tekst-naar-spraaksoftware (voorleessoftware). Er zijn verschillende ict-hulpmiddelen beschikbaar zoals Kurzweil 3000,
Sprint (plus), ClaroRead. Binnen het mbo wordt veelal Claroread gebruikt. Vaak
bieden programma’s ook andere hulp dan voorlezen, zoals het gebruik van
een woordenboek, markeerstiften en woordvoorspeller. Op de website van
het Steunpunt Dyslexie is een overzicht te vinden van ondersteunende ictmiddelen en de leveranciers (www.steunpuntdyslexie.nl). Expertisecentrum
Handicap en Studie heeft een vergelijking gemaakt tussen verschillende
software met daarbij een overzicht van alle functionaliteiten (Buchter, 2013;
www.handicap-studie.nl).



Laat de student gebruik maken van Robotekst (www.robotekst.nl). Dit is een
gratis online tool waarmee tekstbestanden omgezet kunnen worden naar audiobestanden en zo door de student op zijn mobiele telefoon of laptop beluisterd kunnen worden.



Wijs de student op de mogelijkheid van BrowseAloud bij het lezen van teksten
op internet. Een groeiend aantal websites maakt gebruik van BrowseAloud,
waarbij de tekst van de website wordt voorgelezen met een meeleescursor en
een vergroot leesvenster.
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Leer de student gebruik te maken van compenserende leesstrategieën. Met de
inzet van leesstrategieën kunnen studenten tot tekstbegrip komen ondanks
hun probleem met technisch lezen (Harms & Kalsbeek, 2013). Daarnaast helpen
leesstrategieën studenten hun eigen leerproces te sturen, waarvan bekend is
dat zwakke lezers er moeite mee hebben. Het gaat zowel om het oriënteren op
de leestaak als het monitoren ervan. De volgende leesstrategieën zijn effectief
gebleken om het tekstbegrip te bevorderen bij mbo-studenten (Harms &
Kalsbeek, 2013):
Bepalen van het leesdoel (met welk doel ga ik deze tekst lezen?)
Skimmen (globaal lezen van de tekst) om te voorspellen waar de tekst
over zal gaan (wat kan ik afleiden uit de titel, de afbeeldingen, etc.?)
Activeren van de voorkennis (wat weet ik al over dit onderwerp?)
Vragen stellen tijdens en na het lezen (Begrijp ik wat ik lees?)
Visualiseren waar de tekst over gaat (Wat kan ik me voorstellen?)
Reflecteren op het leesproces (Was de gehanteerde aanpak een handige
aanpak? Heb ik het leesdoel behaald?)



Strategisch lezen zal in de eerste plaats vooral aan bod komen in de lessen
Nederlands. Als er gebruik wordt gemaakt van een lesmethode kan de docent
aandacht besteden aan de strategieën die daarin aan bod komen, waarbij goed
gekeken moet worden welke strategieën relevant en effectief zijn en voor wie
de strategie-instructie relevant is. Juist voor zwakke lezers blijkt strategieinstructie effectief (Alvermann, 2006). Zij zouden strategieën op drie momenten in het leesproces in moeten zetten, namelijk voor het lezen, tijdens het
lezen en na het lezen (Harms & Kalsbeek, 2013).
Om strategieën aan te leren en te oefenen blijken directe instructie en rolwisselend leren effectief (Hattie, 2009; Alvermann, et al., 2006). Bij directe
instructie legt de docent uit welke strategie er centraal staat in de les, welk
probleem met de strategie kan worden opgelost en hoe de strategie kan
worden toegepast. Bij rolwisselend leren hebben de studenten om de beurt
de leiding bij het toepassen van een strategie en voeren ze de strategie
hardop denkend uit zodat ze zich de strategie eigen maken en zelfstandig
leren toepassen. Bij het aanleren en oefenen van strategieën kunnen ook teksten uit andere vakken of uit de werkpraktijk gebruikt worden om transfer naar
andere situaties te bevorderen.



De docent kan met de studenten de aangeleerde strategieën vastleggen op
een strategiekaart – eventueel voorzien van een stappenplan - zodat de
student deze ook bij het lezen in de andere vakken of tijdens de bpv kan
gebruiken. Zo ontstaat er transfer naar andere teksten en contexten.

5.5.2 Woordenschat en woordbetekenis
Het hebben van de juiste woordenschat is een cruciale voorwaarde voor het begrijpen van teksten. Door hun geringe leeservaring hebben studenten met dyslexie vaak een achterstand op dit
gebied. Ze kunnen problemen hebben met de uitspraak, de spelling, het onthouden/automatiseren en oproepen van nieuwe woorden. Studenten met dyslexie kunnen problemen hebben
met alledaagse woorden die verschillende betekenissen in verschillende contexten hebben. Ook
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schooltaalwoorden die over het algemeen abstract zijn (bijvoorbeeld functie, voortvloeien uit,
als gevolg van) kunnen lastig zijn. Daarnaast komen studenten in aanraking met een groot aantal vaktaalwoorden die specifiek voor het beroep zijn (bijvoorbeeld hygiëne en forfait). Zeker bij
studenten met dyslexie is het van belang aandacht te besteden aan nieuwe/onbekende woorden, of het nu gaat om dagelijkse woorden, schooltaalwoorden of vaktaalwoorden.
Om studenten te ondersteunen bij het aanleren en onthouden van nieuwe woorden, kunnen
docenten en begeleiders aan de volgende maatregelen denken:


Laat studenten woorden leren in woordgroepen en (kort) zinsverband, zogeheten chunks. Dit kan aangepast worden aan het niveau van de student.



Licht een nieuw woord op verschillende manieren toe. De woorden kunnen in
verschillende contexten worden geplaatst. Er kan worden besproken uit welke
woorden het woord is samengesteld. Op deze manier kan de docent ook aandacht besteden aan ezelsbruggetjes om het woord te onthouden (Verhallen &
Verhallen, 1994).



Laat de student een overhoorprogramma gebruiken, als het nodig is dat de
student vaktermen of woorden uit een andere taal uit zijn hoofd kent. Bij het
gebruik van (online) overhoorprogramma’s is het wel verstandig dat de student
een goede aanpak leert en dat er regelmatig geëvalueerd wordt of deze aanpak effectief is. De student kan zelf de woorden invoeren/importeren, bijvoorbeeld met www.wrts.nl, www.teach.nl, of gebruikmaken van bestaande
woordenlijsten, bijvoorbeeld via www.memrise.com. Verder biedt
www.wikiwijs.nl van Kennisnet een overzicht van leermateriaal. In deze database kan geselecteerd worden op mbo en het niveau. Ook het Steunpunt Taal
en Rekenen mbo heeft een digitaal overzicht van beschikbare leermaterialen
voor onder andere woordenschat (www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl).

5.5.3 Spelling en strategisch schrijven
Strategisch schrijven komt aan bod bij het maken van verslagen, werkstukken, samenvattingen en aantekeningen. Het schrijven van een gestructureerde tekst is voor veel studenten
moeilijk, maar zeker voor studenten met dyslexie. Studenten met dyslexie hebben vaak
moeite met het maken van aantekeningen. Ze schrijven niet snel genoeg, hebben moeite
om gelijktijdig te luisteren naar de docent en op te schrijven wat er gezegd wordt, ze hebben
moeite met het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en kunnen vaak moeilijker hun aantekeningen lezen.
Om studenten bij strategisch schrijven en spellen te ondersteunen gelden de volgende
aandachtspunten:


Geef van tevoren duidelijke criteria waaraan de opdracht moet voldoen. Vraag
bijvoorbeeld minder bladzijden bij een verslag of werkstuk, accepteer een eenvoudige schrijfstijl, maak afspraken over hoe spelling- en grammaticafouten
geteld worden, etc.
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Laat de student gebruikmaken van schrijfkaders (writing frames) of voorgestructureerde formulieren.
Een schrijfkader is een deels ingevulde schrijfstructuur die de student
moet aanvullen met de informatie uit de tekst. De docent kan zelf bepalen
hoeveel hij van tevoren zelf al invult. Dit hangt samen met de mogelijkheden van de student en de moeilijkheidsgraad van de tekst. Zie voor een
voorbeeld van een schrijfkader de volgende handleiding
http://downloads.slo.nl/Repository/kwalen-aan-de-bloedsomloop-docent.pdf.
Een voorgestructureerd formulier kan steun bieden bij het maken van
aantekeningen. De docent kan voor een specifieke les een formulier
ontwerpen waarop de hoofdzaken van de les puntsgewijs zijn aangegeven zodat de student aantekeningen kan maken bij de hoofzaken.



Laat de student gebruikmaken van een laptop. De student kan de tekst op
spelling controleren en gebruikmaken van een online woordenboek om de
juiste schrijfwijze op te zoeken. Ook de inzet van tekst-naar-spraaksoftware
(zoals ClaroRead) kan hulp bieden. Tijdens het typen worden suggesties gedaan voor het volgende woord. Of de student kan de getypte teksten laten
voorlezen zodat hij structuur- en spellingfouten kan opsporen. Programma’s als
ClaroRead bieden ook de mogelijkheid om een samenvatting te maken van
woorden die studenten markeren in de tekst. De studenten die in aanmerking
komen voor deze software en nog nooit met deze programma’s hebben
gewerkt, hebben begeleiding nodig.



Bied studenten, die zeer ernstig belemmerd worden door hun dyslexie, de
mogelijkheid om gebruik te maken van een spraak-naar-tekst-programma als
Dragon Naturally Speaking 9 (www.masterplandyslexie.nl). Hierbij spreekt de
student hardop tegen de computer en de computer noteert wat de student
zegt. Voorwaarde is wel, zeker als een dergelijk programma bij toetsen wordt
ingezet, dat de student in een rustige ruimte kan werken en andere studenten
niet stoort.



Ondersteun studenten bij het structureren van inhoud. Bijvoorbeeld door ze
een stappenplan te bieden dat leidt tot een tekst met inleiding, kern en slot. Of
een stappenplan dat helpt bij het verzamelen en selecteren van informatie
voor een (schrijf )opdracht. Een andere mogelijkheid is mindmappen. Er zijn
vele gratis online tools en apps voor het maken van mindmaps, zoals de websites www.bubbl.us en www.mindmeister.com en de apps Popplet Lite (voor
Ipad) en iMindMap (beschikbaar voor verschillende devices).



Geef richtlijnen voor het reviseren van een tekst. Laat studenten de tekst achteraf twee keer doorlezen: een keer op inhoud, een keer op spelling en stijl.



Geef studenten tijdens de les tijd om aantekeningen door te lezen, zodat er
om extra uitleg of aanvullingen kan worden gevraagd. Of laat een student de
aantekeningen van een medestudent kopiëren of deel zelf aantekeningen uit
als de student ondanks hulp niet in staat is aantekeningen te maken. Zo kan
de student alle aandacht richten op de inhoud van de instructie.
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5.5.4 Spreek- en luistervaardigheid
Studenten met dyslexie hebben doorgaans geen problemen met spreken, gesprekken voeren
en luisteren. Net als andere studenten in het mbo moeten zij deze vaardigheden oefenen,
maar zij worden hier niet in belemmerd als gevolg van dyslexie. Voor sommige studenten
geldt dat zij met deze vaardigheden lees- en spellingproblemen kunnen compenseren. Wel
kunnen we een aantal aandachtspunten noemen.


Laat studenten oefenen met de uitspraak van (schooltaal)woorden en vaktermen. Ook het oefenen van de uitspraak bij mvt is van belang.
Studenten kunnen zich bewust worden van hun uitspraak en fouten door
zichzelf op te nemen en na te luisteren. Denk hierbij aan een klantgesprek
of een vergadering. Dit kan tegenwoordig eenvoudig met een iPad, telefoon of eventueel een voicerecorder.
Studenten kunnen de woorden laten voorlezen met tekst-naar-spraaksoftware. Zo kunnen zij de juiste uitspraak opzoeken. Ook online woordenboeken bieden vaak deze mogelijkheid.



Bied ondersteuning aan de hand van een stappenplan of een gespreksformat.
Het moet voor de student duidelijk zijn aan welke eisen het gesprek moet voldoen. Op www.marktplaatsmbo.nl zijn onder ‘leermiddelen’ formats te vinden
voor het voeren van bijvoorbeeld een telefoongesprek.



Een student met dyslexie heeft er vaak moeite mee om meerdere zaken tegelijk te doen, zoals luisteren en schrijven tegelijk. Hierdoor heeft hij bijvoorbeeld
problemen met het maken van aantekeningen of het corrigeren van gemaakt
werk bij een mondelinge nabespreking. Geef de student de kans zich alleen
maar te richten op het luisteren door te werken met opnames, kopieën van instructies of van aantekeningen.

5.6 Checklist passend lesmateriaal
Naast juiste begeleiding is het belangrijk dat ook met het vormgeven en gebruiken van het
lesmateriaal rekening gehouden wordt met studenten met dyslexie. Bijlage 5.1 biedt een
(algemene) checklist met punten om rekening mee te houden bij het uitkiezen of ontwerpen
van lesmateriaal voor studenten met dyslexie. Van deze punten is bekend dat studenten met
dyslexie er baat bij hebben, waarbij het niet gezegd is dat elke student bij al deze aanpassingen gebaat is. Voor meer informatie, zie ook de website www.goedtelezen.nl.
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Bijlage 1.2 Format implementatieplan
  

 



 

  

Waar moeten we rekening mee houden?

Hoe weten we of het gelukt is?

Wat hebben we nodig?
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Bijlage 1.3 Visuele weergave van een procedure binnen het
dyslexiebeleid van ROC Twente

Aanvraag
faciliteitenpas door
student

Aanvraagformulier

+
Dyslexieverklaring of
dyslexierapportage

Goedkeuring
Loopbaancentrum
j/n?

Afwijzingsbrief

Einde
procedure

NEE

JA

Aanvraag meer
dan de 3 standaardvoorzieningen?

JA

Aanvraag extra
voorziening(en)
deponeren bij
subexamencommissie

Subexamencommissie
besluit of extra
voorzieningen worden
gehonoreerd

NEE

Loopbaancentrum
registreert in PS
doelgroepcoderingen

Retourbrief met
besluit naar
Loopbaancentrum

Loopbaancentrum
fabriceert basispas

Loopbaancentrum stuurt
pas met brief en bijlagen
naar student en
studieloopbaanbegeleider

Basispas

+

Begeleidende
brief

+

Instructie over
tekstverklanking

Einde
procedure
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Bijlage 1.4 Folder voor studenten van Zadkine
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Bijlage 1.5 Folder voor docenten van het Albeda College
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Bijlage 4.1 Signalenlijst lees- en spellingproblemen
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Bijlage 4.2 Onderzoeksmiddelen voor het diagnostisch onderzoek
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Bijlage 5.1 Checklist lesmateriaal
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ISBN 978-90-77529-46-1

Het Protocol Dyslexie mbo is samengesteld door:

PROTOCOL DYSLEXIE MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het Protocol Dyslexie mbo is een herziening van het protocol uit
2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het
huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving.
Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en
begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie
in het mbo. Het herziene protocol is bedoeld voor docenten,
coördinatoren zorg en het management.

