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Wederzijdse afspraken school, leerling, ouder(s) 

 

 

 

 

 

Wat is dyslexie? 

 

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, 

beperkt, en lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaan lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en 

het onderwijsniveau, (erg)  moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen 

sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie 

kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. 

 

De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat 

en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland). 

 

Leerlingen met dyslexie hebben (in verschillende mate en verschillende combinaties) problemen met: 

• lezen en/of spellen op woordniveau in het Nederlands en in de moderne vreemde talen; 

• het snel en accuraat lezen (decoderen) van teksten bij alle vakken; 

• het snel en accuraat spellen (coderen) bij functioneel schrijven bij alle vakken. 

 

(Uit: “Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 2013”) 
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De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie 

 

Doel  

 Betere  kansen te scheppen voor leerlingen met dyslexie. 

 Dyslectische leerlingen en hun ouders te informeren over de problemen en beperkingen van de 

dyslectische leerling, en het ondersteunings- en begeleidingsaanbod van de school.  

 Dyslectische leerlingen te ondersteunen in het omgaan met hun beperkingen en het inzetten van de 

aanwezige hulpmiddelen om hun leerproces te optimaliseren. 

 Duidelijkheid te verschaffen over de afspraken met en voor dyslectische leerlingen, docenten en 

ouder(s) en/of verzorger(s) door deze vast te leggen (het afgeven van een dyslexiepas en in dien nodig 

het opstellen van een handelingsdossier) en de mogelijkheden voor begeleiding aan te geven.   

Wie? 

Dyslectische leerlingen dienen, om in aanmerking te komen voor ondersteuning en om gebruik te kunnen 

maken van de rechten bij (school)examens, over een officiële dyslexieverklaring te beschikken. Leerlingen 

worden officieel dyslectisch verklaard wanneer dat uit psychodiagnostisch onderzoek is gebleken. Dit 

onderzoek dient te zijn gedaan door een erkend orthopedagoog/ GZ-psycholoog, gekwalificeerd voor het 

uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en met specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen. 

In het verslag van de orthopedagoog /gz-psycholoog hoort ook een advies te staan voor de handelwijze ten 

aanzien van de betreffende dyslectische leerling. Een dyslexieverklaring heeft een onbepaalde geldigheidsduur. 

Wel kunnen aanpassingen in de handelwijze nodig zijn, indien omstandigheden wijzigen in de loop van de 

(school)tijd.  

 

De ouders doen een kopie van de verklaring, het rapport en het handelingsadvies aan de school toekomen. 

Alleen als de school in het bezit is van een door een deskundige ondertekende dyslexieverklaring of een kopie 

ervan, kan de dyslectische leerling aanspraak maken op bepaalde compensatie- en/of dispensatieregelingen en 

kan een gepersonaliseerde dyslexiepas worden aangemaakt. 

 

Dyslexiepas  

Een dyslexiepas geeft de leerling in principe recht op extra faciliteiten bij toetsen en SE’s en CE’s. Het gaat om 

meer tijd bij een toets of (school)examens, dat toetsen in een lettertype van minimaal 12 (ik dacht dat Arial 12 

de standaard afspraak is) en het gebruik van een laptop. Daarnaast biedt de school deze leerlingen de 

mogelijkheid van gesproken software (Claroread).  
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Wederzijdse afspraken school, leerling, ouder(s) 

 

Wat doet de docent?  

Docenten houden rekening met de taalstoornis van de leerling door positieve verwachtingen te uiten, de 

inbreng van de leerling te waarderen en met de leerling in gesprek te gaan over zijn werk, zijn beperkingen en 

vooral ook zijn mogelijkheden.  

De docent houdt zich aan de afspraken over de behandeling van dyslectische leerlingen (extra tijd tijdens 

toesten en examens, lettertype, ondersteuning van ict middelen ed) en verleent de dyslectische leerling de 

ondersteuning die is afgesproken. 

 

De docent:  

 gaat in gesprek met de leerling over de juiste ondersteuning en reflecteert samen met de leerling of 

de ondersteuning werkt en voldoende is; 

 houdt zich aan de op de dyslexiepas vermelde afspraken;  

 laat in dien wenselijk en afgesproken de leerling met een laptop werken tijdens de les en thuis;  

 biedt leerlingen die op een laptop werken de mogelijkheid toetsen digitaal te maken;  

 levert een pdf-exemplaar op een usb-stick aan, wanneer een dyslectische leerling gebruik mag maken 

van luistersoftware. Dit geldt alleen voor de dyslectische leerlingen, die daarvoor in aanmerking 

komen. Dit is op de dyslexiepas vastgelegd;  

 laat de dyslectische leerlingen met luisterboeken werken in combinatie met les- of leesboeken;  

 streept geen spelfouten aan in een toets waarin spelling niet getoetst wordt (geldt voor alle vakken, 

behalve voor Engels, Duits en Frans);  

 rekent geen spelfouten wanneer de spelling niet getoetst wordt (geldt voor alle vakken);  

 stelt de zorgcoördinator op de hoogte wanneer hij eventuele problemen bij leerlingen constateert.  

Wat doet de dyslectische leerling?  

 toont inzet en is gemotiveerd;  

 gaat serieus om met adviezen van docenten;  

 maakt gebruik van de extra tijd die hij krijgt en benut deze zo nodig ten volle;  

 plant huiswerk en toetsen (ver) van te voren , zodat er meer tijd is om te leren en correctierondes in 

te bouwen;   

 zorgt dat zijn dyslexiepas bij toetsen op tafel ligt en zet (D) op zijn toetsblaadje;  

 zorgt zelf voor een laptop voor het werken in de les;  

 bij gebruik laptop kopieert hij aan het eind van de toets de antwoorden op de door de docent 

geleverde usb-stick of mailt de antwoorden aan de docent;  

 maakt geen misbruik van de door de school geboden faciliteiten.  
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Wat doen de ouders en/of verzorgers?  

 ondersteunen hun kind bij het schoolwerk;  

 beseffen dat er extra aandacht moet zijn voor de moderne vreemde talen;  

 helpen hun kind (indien gewenst) bij plannen en overhoren;  

 schakelen zo nodig zelf hulp in buiten de school indien de door de school geboden hulp ontoereikend 

is;  

 nemen zelf het initiatief om te overleggen met de mentor of zorgcoördinator;  

 stellen zo nodig (technische) hulpmiddelen ter beschikking aan het kind zoals een laptop,  

softwareprogramma Claroread
1
 en luisterboeken.  

 zorgen dat thuis met voorleessoftware wordt gewerkt als dit op school ook gebeurt;  

 nemen een abonnement bij Dedicon en schaffen de schoolboeken digitaal aan, als de leerling baat 

heeft bij het gebruik van voorleessoftware. Ook deze schoolboeken zijn voor rekening van de school. 

De voorleessoftware werkt met het PDF-formaat of de Claroread-versie.  

 

 

 

 

                                                        
1 De OSB werkt met Claroread, dit is via school tegen gereduceerd tarief voor ouder(s)/verzorger(s) 
verkrijgbaar. 


