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Dyslexie, het woord klinkt bijna iedereen wel bekend in de oren. De meeste men-
sen weten dan ook wel te vertellen dat het iets te maken heeft met taal, spellen of 
leren. Maar wat de meeste mensen niet zien, zijn de problemen waar iemand met 
dyslexie mee kamt. Er is vaak veel onbegrip voor dyslectici. De opinie en associ-
atie is die van : dom, te lui om te leren en slecht in taal. Zeker als de diagnose nog 
niet is gesteld, zorgt dat bij de persoon die aan dyslexie lijdt vaak voor een slecht 
zelfbeeld;  iemand reflecteert het negatieve commentaar dan op zichzelf. Geluk-
kig weten we tegenwoordig veel meer over deze aandoening dan vroeger én zijn 
er manieren om vroegtijdig vast te stellen of iemand dyslexie heeft of niet. Met de 
juiste hulp en begeleiding kan iemand met dyslexie nog ver komen! 

Vijf misvattingen
•	 Dyslexie	is	een	algemeen	leerprobleem.	>	Klopt	niet,	het	is	een	specifiek	
leerprobleem.

•	 Dyslexie	is	alleen	een	lees-	en	spellingsprobleem.	>	Fout.	Deze	leerlingen	
hebben	ook	moeite	met	andere	taalproblemen.	

•	 Dyslexie	kun	je	maar	het	beste	negeren.	>	Onjuist.	Dyslexie	heeft	een	ne-
gatieve	invloed	op	de	vertrouwensband	tussen	leerling,	gezin	en	leerkracht.	

•	 Dyslexie	is	niet	erfelijk.	>	Fout.	Dyslexie	komt	vaak	bij	meerdere	gezins-
leden	voor	en	het	voorkomen	ervan	in	het	gezin	of	familie,	geeft	een	risi-
coverhoging	voor	het	kind.	

•	 Dyslexie	en	studeren	is	vragen	om	frustratie.	>	Klopt	niet.	Met	een	goed	
remediërend	en	 schoolbeleid,	 een	goede	duiding	en	aanvaarding	van	de	
aandoening,	staat	niets	studeren	in	de	weg.	

Wat is dyslexie nu eigenlijk? En wat kan eraan worden gedaan? 

Introductie
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Definitie(s) 
Er	zijn	verschillende	definities	over		dyslexie		in	omloop.		Bijvoorbeeld	die	van	de	
Diagnostical  and Statistical Manual of Mental Disorders	(DSM),	de International 
Dyslexia Association , de Stichting Dyslexie Nedeland	(SDN)	en	die	van	het	Proto-
col Dyslexie Diagnose en Behandeling	(PDDB).	

De definitie van het PDDB luid als volgt:
Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische ba-
sis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raak-
vlak van fonologische en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalver-
werkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve en met 
name  taalverwerkingsprofielen leiden tot een ernstig probleem met het lezen en 
spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en spel-
lingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die 
op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.

De definitie van het SDN verwoordt het als volgt: 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig pro-
bleem met het aanleren en /of vlot toepassen van het lezen en /of het 
spellen op woordniveau.

Beide	definities	geven	een	goede	indicatie	wat	dyslexie	is,	al	pakken	zij	het	allebei	
anders	aan.	Waar	het	PDDB	ook	de	mogelijke	oorzaak,	gevolgen	en	aannamen	in	
hun	definitie	verwerkt,	laat	het	SDN	dit	weg;	hierdoor	hanteert	zij	een	compacte	
beschrijvende	definitie	van	dyslexie.

Definitie onder de loep
De	precieze	 oorzaak	 van	 dyslexie	 is	 nog	 steeds	 niet	 vastgesteld,	 daarom	vindt	
hiernaar	nog	steeds	veel	onderzoek	plaats.	Er	doen	zich	nog	steeds	nieuwe	ont-
wikkelingen	 en	 bevindingen	 voor.	Onderzoek	 blijft	 nodig	 om	de	 exacte	 oorzaak	
te	bepalen	en	deze	daadwerkelijk	zichtbaar	te	maken	met	behulp	van	de	huidige	
medische	instrumenten;	een	hersenscan	incluis.		Laten	we	nog	eens	inzoomen	op	
bovenstaande	 definities.	 Zoals	 aangegeven	 is	 dyslexie	 een	 stoornis.	Oorzaak	 is	
een	disfunctioneren	in	de	hersenen.		Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	afwijkingen	zich	
voordoen	in	het	hersengebied	dat	een	belangrijke	rol	speelt	in	de	ontwikkeling	van	
lezen,		spellen	en	andere	cognitieve	functies	die	daaraan	relateren.	Met	name	in	de	
linker	hersenhelft	–	de	taalfunctie	bevindt	zich	hier	-	en	de	frontale	delen;	delen	die	
ingeval	van	dyslexie	het	functioneren	van	de	hersenschors	negatief	beïnvloeden.	
Hoe	we	dat	weten?	Post	mortem	onderzoek	bij	mensen	met	dyslexie	toont	in	deze	
hersengebieden		microscopische	aanlegstoornissen.	Deze	zijn	ontstaan	tijdens	de	
vroege	(foetale)	ontwikkeling	van	de	hersenen.	De	verbindingen	in	de	hersenen	
en	 de	 hersenstructuur	 van	 personen	mét	 en	 zònder	 dyslexie	 zijn	 	 verschillend.	
Er	zijn	dus	al		wel	bewijzen	dat	de	grondslag	neuro-anatomisch	en	neurofysiolo-
gisch	van	aard	is.	Ook	is	bekend	dat	dyslexie	erfelijk	kan	zijn.	Kinderen	met	één	
of	meer	ouders	met	dyslexie	hebben	een	verhoogde	kans	dat	de	aandoening	zich	
manifesteert.	Naar	schatting	een	risicoverhoging	van	30%	tot	40%.		Echter,	ook	

1 Wat is dyslexie
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bij	afwezigheid	van	dyslexie	bij	directe	familieleden	kan	een	kind	dyslexie	krijgen.		
Bovendien	ondervindt	een	erfelijk	belast	kind	niet	altijd	 	daadwerkelijk	 last	van	
dyslexie.	Dat	is	namelijk	van	meerdere	factoren	afhankelijk	dan	alleen	genetische.		
Zo	kunnen	beschermende	factoren	maken	dat	de	aandoening	zich	niet	tot	nauwe-
lijks	openbaart	(hierover	meer	op	pagina	7	en	in	de	interviews	met	de	ervarings-
deskundigen,	bijlage2	en	3).

Lees- en leervaardigheden in het gedrang
Over	het	algemeen		geldt	dat	dyslexie	invloed	heeft	op	de	vooruitgang	van	lees-	en	
leervaardigheden.	Want	hét	kenmerk	is	een	hardnekkig	probleem	op	woordniveau.	
Zowel	wat	betreft	het	aanleren	van	het	lezen,	het	accuraat	en	/	of	vlot	toepassen	
van	het	lezen	en		/	of	het	spellen.	Onderzoekers	zien	de	problemen	die	kinderen	
met	 dyslexie	 ondervinden	 bij	 àlle	 talen	 en	 schrijfsystemen.	Wat zijn de speci-
fieke gevolgen ervan?	De	hersenen	van	een	dyslect	blijken	moeite	te	hebben	met	
de	manier	waarop	geluiden	in	gesproken	taal	worden	gestructureerd.	De	persoon	
heeft	problemen	met	zowel	de	perceptie	als	ook	de	productie	van	spraak;	ervaart	
klankproblemen	door	een	beperkter	 fonologische	gevoeligheid	 (doorzien	van	de	
klankstructuur	en	de	samenhang	van	losse	klanken)		en		haperende	(klank)-te-
rugkoppelingssystemen.	Vooral	het	onderscheiden	van	lettergrepen	met	en	zonder	
klemtoon,	ofwel	sterke	en	zwakke	tonen,	geeft	problemen.	Dit	heeft	een	negatief	
effect	op	enerzijds	het	automatiseren	van	kennis	en	anderzijds	het	ophalen	van	
kennis.		Deze	is	er	wel,	maar	kan	niet	zo	snel	worden	opgeroepen	als	te	verwach-
ten	zou	zijn.		Dit	uit	zich	in	een	moeizame	verwerkingssnelheid	en	benoemsnel-
heid.	Dit	 alles	 door	 een	gebrekkige	 en	weinig	 gedetailleerde	 klankrepresentatie	
van	woorden	in	het	langetermijngeheugen.	Tijd	inschatten	blijkt	ook	lastiger,	als	
ook	plannen.	Uit	nieuw	onderzoek	blijkt	dat	ook	het	herkennen	van	structuren	en	
ritmes	in	muziek	een	struikelpunt	is.	De	resultaten	laten	een	sterk	verband	zien	
tussen	de	vaardigheid	in	muziek	en	het	 leren	lezen.	Mogelijk	overstijgt	het	pro-
bleem	de	structuur	van	taal.	

Dyslexie in de praktijk
Problemen	met	het	lezen	komt	vooral	tot	uiting	in	het	hardop	lezen;	opvallend	is	
vooral	een	laag	lees-	en	speltempo.		Het	kan	ook	zo	zijn	dat	een	kind	weliswaar	
op	tempo	leest,	maar	nog	veel	fouten	maakt	doordat	het	naar	de	woorden	gokt.	
Ook	combinaties	komen	voor.		Als	het	om	spelproblemen	gaat	zie	je	dat	kinderen	
regelmatig	woorden	verkeerd	spellen,		eenzelfde	woord	op	dezelfde	pagina	op	ver-
schillende	manieren	spellen		of	een	specifiek	woord	altijd	verkeerd	schrijven.	Ook	
spellings-regels	 zijn	moeilijk	 voor	mensen	met	dyslexie,	 al	 ondervinden	 ze	hier	
ook	weer	veel	steun	aan.	Vaak	zie	je	ook	dat	kinderen	de	spelling	van	specifieke	
woorden	proberen	te	onthouden.	Dit	is	erg	belastend	voor	het	geheugen,	omdat	dit	
ongeorganiseerd	gebeurt.	De	dyslexie	kan	zich	in	het	schrijven	ook	op	een	aantal	
manieren	uiten.		Kinderen	met	dyslexie	hebben	vaak	een	lelijk	handschrift,	met	
veel	doorhalingen	van	fouten.	Natuurlijk	zijn	er	ook	netjes	schrijvende	kinderen	
met	dyslexie;	al	kenmerkt	de	aandoening	zich	dan	vooral	in	het	lage	schrijftempo	
van	het	kind.		
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Nog meer hindernissen in de praktijk	
Alsof	bovenstaande	al	niet	 ingrijpend	 is,	hebben	mensen	met	dyslexie	nog	met	
meer	bijkomende	problemen	te	kampen.		Een	lijstje:

•	 het	automatiseringsprobleem	resulteert	in	een	trage	verwerkingssnelheid	
van	(talige)	informatie.	Prestaties	nemen	dan	ook	zichtbaar	af	bij	meer-
dere	taken	en	het	werken	onder	druk;	

•	 de	moeite	met	plannen	en	het	vasthouden	van	de	volgorde	van	denkstap-
pen		maken	dat	mensen	met	dyslexie	op	complexe	vragen	het	antwoord	
schuldig	blijven,	terwijl	ze	goed	beschouwd	het	antwoord	wel	weten;	het	
toepassen	van	de	expliciete	kennis	vraagt	meer	tijd;

•	 doordat	het	moeilijk	is	meerdere	parallelle	processen	te		combineren,	bij-
voorbeeld	gelijktijdig	luisteren	en	schrijven,	hebben	leerlingen	moeite	met	
dictee,	aantekeningen	maken,	et	cetera;

•	 door	het	beperkte	kortetermijngeheugen	onthouden	mensen	met	dyslexie	
meervoudige	 instructies	 niet;	 dit	 geeft	 problemen	 in	 de	 taakuitvoering,	
terwijl	de	ingesloten	afzonderlijke	taken	op	zich	geen	probleem	vormen;	

•	 het	niet	kunnen	onthouden	of	kunnen	ophalen	van	kennis	uit	het	geheu-
gen,	waaronder	bijvoorbeeld	namen,	maakt	dat	kinderen	met	dyslexie	erg	
moeite	hebben	met	bijvoorbeeld		topografie.	Ook	het	ophalen	van	namen	
van	kunstenaars	is	dus	moeilijk!	;)

•	 de	tragere	verwerking	in	het	brein	van		auditieve	(horen)	en	/	of	visuele	
(zien)	informatie	en	de	interne	verwerking	van	spraakklanken,	geeft	hin-
der	bij	het	overschrijven	van	 informatie	van	het	bord	en	het	(snel)	op-
schrijven	van	gedicteerde	informatie,	als	ook	heeft	dit	consequenties	voor	
het	gemak	waarmee	de	informatie	wordt	begrepen;	

•	 de	gehinderde	herkenning	van	ritme	en	structuur	vertaalt	zich	in	moeite	
hebben	met	het	tellen	van	het	aantal	lettergrepen	van	een	woord	en	bij-
voorbeeld	het	bepalen	wanneer	een	woord	rijmt;

•	 de	verstoring		in	de	spraak-/	taalproductie	uit	zich	bijvoorbeeld	in	het	moei-
zaam	vinden	van	woorden	en	talrijke	leesfouten	bij	talige	vraagstukken;

•	 veel	dyslectici	hebben	een	zwak	ontwikkelde	fijne	motoriek,	wat	een	vaak	
onleesbaar		handschrift	oplevert;

•	 de	meeste	dyslectische	leerlingen	hebben	moeite	met	sommige	aspecten	
van	rekenen,	bijvoorbeeld	met	(snel)	hoofdrekenen,	 leren	van	tafels	en	
onthouden	van	mathematische	symbolen.	Ook	het	omdraaien	van	getallen	
boven	de	10	komt	voor.	Dyslectici	zijn	anderzijds	vaak	opvallend	goed	in	
het	oplossen	van	moeilijke	rekenvraagstukken,	terwijl	een	rekenmachine	
nodig	is	voor	de	basisbewerkingen.	

Over	het	algemeen	doet	de	‘kenmerkende	traagheid’	zich	niet	alleen	voor	bij	de	
talige	vakken,	maar	bij	alle	vakken	en	vooral	bij	het	leren	van	nieuwe	handelingen	
en	begrippen.	Alles	moet	bezinken,	maar	daarna	is	daarna	goed	toepasbaar!

Voorgaande maakt duidelijk dat er een directe neuro-anatomische 
en neurofysiologische link is. Dyslexie heeft niets te maken met 
intelligentie of luiheid!

http://youtu.be/L1LhLMhkc7Q			[jeugdjournaal over dyslexie]
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[Uit	de	actualiteit]
Eindhovens dagblad dinsdag 15 januari 2013
5%	van	alle	basisschoolleerlingen	heeft	last	van	dyslexie,	stelt	het	Cen-
traal	Bureau	voor	de	Statistiek.	Vooral	jongens.	Van	middelbare	scholieren	
is	dit	nooit	bijgehouden.	Tot	2009,		toen	Marja	van	Bijsterveldt	een	eerste	
onderzoek	 liet	 doen;	 in	2012	gevolgd	door	een	 tweede.	 	Bij	 het	VMBO	
blijkt	15%	van	de	eindexamenleerlingen	een	dyslexieverklaring	 te	heb-
ben,	bij	de	Havo	is	dit	11%	en	het	VWO	6%.		Gemiddeld	doet	meer	dan	
10%	van	de	leerlingen	eindexamen	met	een	dyslexieverklaring	op	zak…		
Het	is	een	gewild	papiertje,	de	dyslexieverklaring.	Leerlingen	mét	verkla-
ring,	mogen	 bijvoorbeeld	 langer	 doen	 over	 hun	 examen	dan	 leerlingen	
zonder.	Er	worden	amper	eisen	gesteld	aan	zo’n	verklaring.	Artikel	55	van	
het	examenbesluit	schrijft	alleen	voor	dat	het	een	verklaring	moet	zijn	van	
een	‘door	de	beroepsgroep	erkende	deskundige’.	Het	ministerie	van	on-
derwijs	gaat	nu	met	de	beroepsgroepen	en	andere	betrokkenen		na	welke	
eisen		kunnen	worden	gesteld	aan	zo’n	verklaring	en	aan	de	deskundige	
die	hem	afgeeft.		Volgens	het	Steunpunt	Dyslexie	zijn	er	twee	wegen.	De	
verzekering	vergoedt	het	onderzoek	voor	basisschoolleerlingen,	wanneer	
extra	begeleiding	voor	lezen	en	spellen	niet	tot	verbetering	leidt.		Meestal	
gaat	het	dan	om	kinderen	met	ernstige	dyslexie.	De	tweede	weg	is	sim-
peler:	een	verklaring	van	een	deskundige,	bij	voorkeur	een	psycholoog	of	
orthopedagoog.		Vrije	beroepen,	waarin	in	principe	iedereen	aan	de	slag	
kan.		Daarom	hecht	het	steunpunt	aan	een	zogenoemde	BIG-registratie	
bij	het	ministerie	van	VWS	of	bij	een	beroepsvereniging,	het	NIP	(psycho-
logen)		en	NVO	(pedagogen	en	onderwijskundigen).	De	kosten	–	tussen	de	
€	500,-	en	€	1000,-	,	zijn	in	dit	geval	voor	eigen	rekening.	

In	de	meeste	gevallen	is	er	geen	neurologisch	onderzoek	nodig	voor	het	vaststellen	
van	dyslexie.	Omdat	er	een	aanwijzing	is	dat	er	sprake	is	van	een	erfelijkheidscom-
ponent,	is	een	vraag	daarnaar	bij	het	in	kaart	brengen	van	de	voorgeschiedenis	
op	zijn	plaats.	Screening	heeft	naast	een	onderkennend	doel,	ook	een	handelings-
gericht	en	 indicerend	doel	om	te	komen	 tot	goede	begeleiding	en	onderwijs	op	
maat	op	de	leer-	en	werkplek.		Bij	voorkeur	wordt	de	diagnose	gesteld	in	de	loop	
van	groep	3	t/m	6	van	de	basisschool,	omdat	deze	leerjaren	cruciaal	zijn	voor	het	
voldoende	verwerven	van	technische	leesvaardigheid.	Een	leesachterstand	is	in	de	
bovenbouw	veel	lastiger	nog	weg	te	werken.	

Dyslexie herkennen
Het	vaststellen	van	dyslexie	kan	lastig	zijn:	heeft	een	kind	het	of	niet?	Toch	zijn	
er	indicaties.	Zeker	wanneer	een	ouder	geïndiceerd	is,	is	alertheid	op	signalen	op	
haar	plaats.	Zie	bijlage	1: het vaststellen en diagnosticeren van dyslexie.

2 Vaststellen en 
diagnosticeren van dyslexie
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Het	vermogen	te	compenseren	vanuit	begrip,	 inzet	en	sociale	vaardigheden	be-
paalt	hoe	succesvol	de	student	met	dyslexie	kan	zijn.	Dit	hangt	ook	mede	af	van	
het	niveau	van	de	opleiding.	Van	belang	is	het	onderscheid	tussen	taalachterstand	
en	dyslexie.	Bij	dyslexie	is	er	altijd	sprake	van	een	individueel	profiel.		Dyslexie	is	
niet	te	genezen	of	te	verhelpen	met	beter	onderwijs.	Maar	met	de	juiste	begelei-
ding	kan	de	dyslectische	student	wel	leren	hoe	deze	het	beste	kan	omgaan	met	de	
dyslexie	en	hoe	hij	of	zij	de	negatieve	effecten	binnen	de	perken	houdt.	De	leerge-
schiedenis	van	de	student	is	informatief.		Uitgangspunt	is	dat	de	leerling	volwaar-
dig	deelgenoot	is	binnen	het	proces.		

De expert , dat ben jezelf! Kom uit de kast: 
je benadeelt jezelf als je er niet voor uitkomt!

Zie bijlage 2: interview met Vivi Lameijer, studiegenoot en ervaringsdeskundige.
Zie bijlage 3: interview met Carlo Luijten,  studiegenoot en ervaringsdeskundige.
http://youtu.be/IEpBujdee8M	
http://youtu.be/GDBPpYfKDIo	[Studie	met	dyslexie]
http://youtu.be/dDsvGI9WKJ8	[klokhuis	over	dyslexie,	deel	2]

Alertheid op wat moeilijk kan zijn
Ook	al	heeft	een	student	ermee	leren	omgaan,	in	het	nieuwe	(mbo)onderwijs	met	
haar	specifieke	vakjargon	kan	de	aandoening	opnieuw	problemen	geven.		Voor	het	
beroeps(onderwijs)	doen	die	effecten	zich	vooral	voor	bij	functionele	taakopdrach-
ten	zoals	het	schrijven	van	reflectieverslagen,	het	vastleggen	van	studievoortgang	
en	prestentaties,	het	afleggen	van	proeven	van	bekwaamheid	en	het	maken	van	
examens.	Zo	vraagt	het	inspanning	om	de	kern	uit	leer-		en	studiewijzers	te	halen.	
Multiple-choice	en	ja-nee	testen	zijn	lastig,	omdat	daarin	de	verschillen	vaak	klein	
zijn.	Evenals	het	aanhoren	van	instructies	en	het	maken	van	aantekeningen	tege-
lijkertijd.	Dubbeltaken	zijn	lastig,	omdat	het	concentreren	op	de	taal	en	het	schrij-
ven	al	zoveel	energie	vraagt.	Vaak	zie	je	ook	dat	leerlingen	moeite	hebben	met	het	
begrijpen	van	vaktermen	in	een	gesprek;		met	het	begrijpen	van	teksten,		zoals	
voorschriften	en	informatie	op	de	werkplek,	het	lezen	van	werkopdrachten	en	het	
maken	van	aantekeningen	over	het	werk.	Dyslexie	heeft	invloed	op	alle	vlakken	
waarbij	je	gebruik	maakt	van	functioneel	lezen	en	schrijven.		Het	tempo	verhoogt	
de	druk.	Faalangst,	motivatieproblemen,	twijfelen	aan	competenties	zijn	vaak	een	
gevolg.	Ook	kan	de	leerling	onbedoeld	ongeïnteresseerd	overkomen.	Faalangst	is	
dan	ook	echt	van	belang	om	aan	te	werken,	wil	begeleiding	echt	succesvol	zijn.	

Beschermende factoren
Verlaging	van	onderwijsvorm	is	eigenlijk	nooit	een	oplossing.	Immers,	er	is	sprake	
van	‘didactische	resistentie’,	de	lees-	en	spellingsproblemen	blijven	dus	altijd	in	meer	
of	mindere	mate	aanwezig.	In	iedere	opleiding.	Wel	kunnen	specifieke	maatregelen	
of	faciliteiten	soelaas	bieden.		Zoals	het	bieden	van	structuur	en	het	verbeteren	van	
het	taakgedrag.	Vanuit	de	opleiding	zijn	uniforme	adviezen		niet		te	geven.	Het	is	

3 Omgaan met dyslexie
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dan	ook	zaak	de	begeleiding	regelmatig	te	ijken	aan	de	huidige	leer/	en	–	of	werk-
omstandigheden	van	iedere	betreffende	leerling	individueel.		
In	hoeverre	de	omgeving		-	de	thuissituatie	en	peergroup	-	positief	inspeelt	op	de	
eigenwaarde	van	de	student	is	van	groot	belang.	Kan	de	leerling	bijvoorbeeld	een	
netwerk	inschakelen	als	hulp	om	ingewikkelde	stof	op	een	rijtje	te	krijgen	of	op	
spelling	te	controleren?	Kan	de	student	van	een	medestudent	de	aantekeningen	
kopiëren?	Kan	de	leerling	zich	trainen	in	het	visualiseren,	in	schema’s	maken?	
Intrinsieke	beschermende	factoren	bij	de	student	zijn	onder	meer	de	mate	van	be-
gripscompensatie	en	het	beschikken	over	meta-cognitieve	kennis	en	vaardigheden	
om	leerproces	en	 leerstijl	bij	 te	sturen.	Zoals	bijvoorbeeld	het	kunnen	hanteren	
van	reminders	en		ezelsbruggetjes,	woordleer-	en	woordraadstrategieën,	scimmen	
(snel	een	overzicht	van	de	tekst	krijgen),	scannen	(snel	en	effectief	informatie	uit	
tekst	halen),	gespreks-		en	onderhandelingsvaardigheden,	een	goed	zelfbeeld	en	
doorzettingsvermogen.	(Kijk	welke	tactieken	Vivi	en	Carlo	als	ervaringsdeskundi-
gen	hanteren!	-	bijlage	2	en	3).

Tel je zegeningen! Want personen met dyslexie:	
•	 zijn	vaak	creatief,	innovatief	en	slim	in	het	bedenken	van	oplossingen;
•	 leggen	verbanden	die	anderen	vaak	niet	zien;
•	 kunnen	een	probleem	goed	vanuit	verschillende	invalshoeken	benaderen;
•	 zitten	niet	snel	vast	in	routines,	juist	omdat	je	moeilijker	automatiseert;
•	 denken	meer	out-of-the-box	door	een	groter	visualiseringsvermogen.	
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In	de	praktijk		blijkt	dat	er	nog	steeds	sprake	is	van	achterstallige	onderkenning	
van	dyslexie.	Aannemelijk	is	dat	op	MBO-niveau	minstens	4	tot	5	%	van	de	stu-
denten	last	heeft	van	dyslexie,	wat	neerkomt	op	één	op	de	20	tot	25	personen.	In	
elke	groep	zitten	naar	verwachting	dus	wel	één	tot	twee	personen	met	dyslexie.		
Wie	al	een	vermoeden	heeft	van	dyslexie,	weet	niet	altijd	voldoende	om	ermee	om	
te	kunnen	gaan,	zo	blijkt	uit	onderzoek	van	de	KULeuven.	Gelukkig	voor	de	leer-
lingen	hanteren	steeds	meer	scholen	een	protocol,	waardoor		-	aan	de	hand	van	
de	instapgegevens	en	een	instroomschema			in	een	bepaald	schooltype	-	al	veel	
gegevens	worden	overgedragen.	Is het een groot probleem? Hoe is het gegaan 
op de vorige school? Welke aanpassingen werkten goed? Welke begeleiding is er 
geweest?  Wat waren de resultaten? Wat heb je nu nodig? Hoe kun je voor jezelf 
opkomen? Hoe kun je gebruik maken van je sterke kanten? Houdt iedereen zich 
aan de afspraken? 

Oplossingsgerichte SchoolLoopbaanBegeleiding 
Leerlingen	met	dyslexie	hebben	een	forse	 ‘handicap’	tegenover	hun	niet-dyslec-
tische	medeleerlingen.	Juist	daarom	is	een	positieve	en	motiverende	benadering	
heel	belangrijk.	Cruciaal		in	het	(beroeps)onderwijs	is	de	begeleiding	door	de	(loop-
baan)begeleiders.	Liefst	in	samenwerking	met	een	bevoegd	deskundige	(geregis-
treerd	gezondheidszorgpsycholoog).	 	 	Goede	ervaring	bestaat	met	´oplossings-
gericht	werken´.		Uitgaan	van	de	kracht	van	de	student	en	niet	van	de	ervaren	
problematiek.		De	student	is	zelf	actief		in	het	benoemen	van	de	belemmeringen	
en	het	bedenken	van	oplossingen	daarvoor.		Bijvoorbeeld	in	plaats	van	een	reflec-
tieverslag	een	opname	maken	met	een	voicerecorder	of	mp3-speler.		In	plaats	van	
een	boekbespreking	een	filmbespreking…	.	Stappen	daarin	zijn:	de	student	helpen	
de	betere	situatie	te	beschrijven	en	te	visualiseren.	Concreet	te	maken.	Benoemen	
van	successen	en	het	geven	van	complimenten.	De	docent	en	met	name	ook	de	
loopbaanbegeleider	moet	zich	echt	bewust	zijn	van	de	gevolgen	van	dyslexie	voor	
de	student.		De	belangrijkste	bron	daartoe	is	de	student	zelf.	

Zie bijlage 4: voor de begeleider:  vragen aan de leerling.
Zie bijlage 5:  interview met zorgteam.

Op weg helpen door wijze van lesgeven: visueel, auditief, doen / ervaren
Dyslexieleerlingen	zijn	grofweg	in	twee	groepen	in	te	de	delen:	beeldende	over-
zichtsdenkers	en	logische	systeemdenkers,	wat	is	mee	te	nemen	in	de	wijze	van	
doceren.	
Wat	voor	de	leerling	met	dyslexie	belangrijk	is,	is	dat	vaak	ook	voor	anderen!	
Zie bijlage 6: interview met een zorgleerling.	

4 School en dyslexie
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TIP:	www.goedtelezen.nl;	www.browsealoud.nl;	www.masterplandyslexie.nl		
Vervolgens	komen	pas	de	extra	instructie,	compenserende	faciliteiten	zoals	hulp-
middelen	in	de	vorm	van	software	en	laptop,	eventueel	gebruik	van	spraak-naar-
tekst	software,	een	andere	wijze	van	toetsen	of	dispenserende	faciliteiten	om	de	
hoek	kijken.	Competentiegericht	onderwijs	is	meer	individueel	en	biedt	daarmee	
in	principe	ook	extra	mogelijkheden	om	via	specifieke	wegen	een	student	te	bege-
leiden	om	bij	een	competentie	uit	te	komen.	De	student	kan	daarbij	rollen	op	zich	
nemen	waarin	hij	goed	is	en	aan	anderen	de	meer	talige	aspecten	toekennen.		Wat	
ook	goed	werkt,	is	gebruikmaken	van	zogenoemd	tutorleren	door	koppeling	aan	
een	medestudent.

http://youtu.be/1VunbcdW3Dc
http://youtu.be/6mL9TXcuWwg	[dyscalculie]

De	student	met	dyslexie	komt	 in	het	beroepsonderwijs	niet	 in	aanmerking	voor	
het	zogenoemde	rugzakje	(lgf).	De	opleiding	kan	zelf	afspraken	maken	over	com-
penserende	of	dispenserende	maatregelen.	Is	het	mogelijk	flexibel	te	zijn	met	de	
overgangsnorm?	Uiteindelijk	gaat	het	erom	dat	de	 leerling	de	stof	aantoonbaar	
beheerst	en	de	komende	jaren	kan	gebruiken.	Eventueel	kan	de	student	wel	ver-
lenging	krijgen	van	studiefinanciering.		
(artikel	4.12	Wet	op	de	Studie	Financiering	bij	aanvraag	door	de	student	zelf).	
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STICORDI	is	een	model	wat	toegepast	kan	worden	in	een	klas	met	leerlingen	met	
dyslexie.
STICORDI	staat	voor	stimuleren,	compenseren,	remediëren	en	dispenseren.

1.	Stimuleren	(STI)	Het	stimuleren	van	het	zelfvertrouwen	en	de	motivatie	
om	vol	te	houden.

2.	Compenseren	(CO)	Het	aanreiken	van	hulpmiddelen	waarmee	de	leerling	
de	nadelen	van	zijn	lees-	en	spellinsproblemen	kan	verminderen.

3.	Remediëren	(R)	De	spel-	en	leesvaardigheid	op	zo’n	niveau	brengen	dat	
de	leerlingen	niet	worden	belemmerd	om	hun	schoolloopbaan	succesvol	
te	doorlopen.

4.	Dispenseren	(DI)	Het	geheel	of	gedeeltelijk	vrijstellen	van	bepaalde	op-
drachten	voor	zover	dat	binnen	het	leerplan	mogelijk	is.

Met	 deze	 vier	 maatregelen	 kan	 een	 dyslectische	 leerling	 worden	 geholpen.	
STICORDI	is	een	aanpak	die	het	best	werkt	wanneer	je	niet	alleen	als	docent,	
maar	als	gehele	school	ervoor	kiest.

1. Stimuleren
Voor	het	stimuleren	van	het	zelfvertrouwen	van	een	leerling	met	dyslexie	is	het	
van	wezenlijk	belang	dat	de	docent	investeert	in	de	relatie	met	de	leerling.	Het	is	
belangrijk	dat	een	docent	begrip	toont	voor	de	leerling.	Daarnaast	is	het	bieden	
van	duidelijkheid	van	belang:	spreek	als	docent	je	verwachtingen	duidelijk	uit	en	
reageer	consequent	en	voorspelbaar	op	de	leerling.
Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	docent	en	medeleerlingen	de	dyslexie	accepteren.	
Dit	kan	een	docent	verwezenlijken	door	in	de	klas	een	veilige,	open	sfeer	te	creë-
ren,
informatie	te	geven	over	dyslexie	en	problemen	te	benoemen	en	te	bespreken.
Mogelijkheden	om	nog	meer	te	stimuleren:

•	 Vergelijk	de	leerling	met	dyslexie	niet	met	andere	leerlingen	of	het	klas-
sengemiddelde.

•	 Geef	de	leerling	veel	feedback	over	zijn	vorderingen.
•	 Bied	de	leerling	een	tweede	kans	aan	door	bijvoorbeeld	een	overgeslagen	
vraag	toch	nog	te	laten	invullen	of	een	gemaakte	fout	aan	te	wijzen	en	te	
laten	verbeteren.

•	 Reken	spellingsfouten	niet	of	slechts	voor	een	beperkt	percentage	aan.

2. Compenseren
De	docent	kan	met	maatregelen	de	leerling	compenseren,	(bijvoorbeeld	alterna-
tieve	 antwoorden	 accepteren),	maar	 ook	 door	 het	 gebruik	 van	 ondersteunende	
technologie.
Compenserende	maatregelen	voor	schrijven:

•	 Kopieën	verschaffen	van	aantekeningen	en	bordschema’s.	Dit	kan	ook	een	
kopie	van	een	medeleerling	zijn.

•	 Hulpmiddelen	toestaan,	zoals	 	spellinglijsten,	regelkaarten,	een	elektro-
nisch	woordenboek,	een	tekstverwerker/laptop	(eventueel	met	spraakher-
kennings-	of	predictiesoftware).

4 Handvaten voor de docent Beeldende 
Vorming naar leerlingen met dyslexie
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•	 Antwoorden	op	vragen	en	opdrachten	schematisch	 laten	aangeven	(bij-
voorbeeld	door	een	tekening,	woordspin	of	mindmap)	en	eventueel	mon-
deling	laten	toelichten.

•	 Fonetische	spellingen	 toestaan.	Compenserende	maatregelen	voor	 toet-
sing:

•	 Vragen	en	opdrachten	voor	proefwerken	en	schriftelijke	overhoringen	niet	
dicteren	of	van	het	bord	laten	overschrijven.

•	 Proefwerken	in	een	speciaal	lettertype	en	groter	korps	geven.	Het	is	raad-
zaam	om	samen	met	de	dyslectische	leerlingen	van	de	school	af	te	spre-
ken	welk(e)	lettertype	en	-grootte	worden	gebruikt.

•	 Opdrachten	voor	proefwerken	en	schriftelijke	overhoringen	voorlezen.
•	 Opdrachten	voor	proefwerken	op	band	zetten.
•	 Opdrachten	voor	proefwerken	op	de	computer	zetten,	zodat	de	 leerling	
met	tekst-naar-spraaksoftware	kan	werken.

•	 Extra	tijd	geven	voor	het	maken	van	proefwerken.
•	 Bij	 luistertoetsen	de	 leerling	zelf	met	de	band	 in	een	apart	 lokaal	 laten	
werken.

•	 Naast	schriftelijke	toetsing	ook	regelmatig	mondelinge	toetsing.	

Onderstaande	zijn	mogelijk	inzetbare	ondersteunende	technologie:	
•	 Boeken	op	CD/	Daisy-speler	–	Tekstverwerker.
•	 Tekst-naar-spraak-software	–	Predictiesoftware.
•	 Readingpen	–	Spraakherkenningssoftware.
•	 Vertaalsoftware	–	Mindmapsoftware.
•	 Dictafoon.

3. Remediëren
Wanneer	klassikale	begeleiding	niet	voldoende	blijkt	te	zijn,	kan	remediëring	(in-
dividueel	of	in	kleine	groepen)	buiten	de	klas	of	buiten	de	school	nodig	zijn.	Afge-
stemd	op	wat	al	in	de	klas	wordt	aangeboden.	Leerling,	docenten	en	zorgspecialis-
ten	bepalen	in	onderling	overleg	de	inhoud	van	de	remediëring.	Gespecialiseerde	
remedial	teachers	en	dyslexiespecialisten	geven	binnen	de	begeleiding	ruime	aan-
dacht	aan	de	sociaal-emotionele	component.	Deze	begeleiding	draagt	er	mede	toe	
bij	dat	dyslectische	leerlingen	dát	onderwijsniveau	kunnen	blijven	volgen,	waartoe	
ze	de	capaciteiten	bezitten.

4. Dispenseren
Dispensaties	 verlenen	betekent	 dat	 de	docent	 een	 leerling	 vrijstelt	 om	aan	be-
paalde	geldende	eisen	te	voldoen.	Bij	het	vaststellen	van	dispensaties	staat	het	
toekomstperspectief	van	de	 leerling	centraal.	 	Voor	taken	die	de	 leerling	bij	het	
eindexamen	of	in	een	vervolgopleiding	moet	kunnen	uitvoeren,	wordt	geen	dispen-
satie	verleend.	Nagaan	met	welke	hulpmiddelen	het	een	leerling	wel	lukt	om	deze	
taken	uit	te	voeren.
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Mogelijke	dispensaties	zijn:
•	 vrijstelling	van	voorleesbeurten;
•	 vrijstelling	van	spellingbeoordeling;
•	 schriftelijke	toetsen	gedeeltelijk	vervangen	door	mondelinge	toetsing.

Daarnaast	kan	een	dyslexiekaart	voor	de	 leerling	worden	aangemaakt	met	ver-
melding	van	de	geboden	compensaties,	de	toegestane	hulpmiddelen	en	verleende	
dispensaties.	Deze	kan
de	leerling	laten	zien	aan	al	de	docenten	met	wie	hij	of	zij	te	maken	krijgt.

Bovenstaande maatregelen kunnen een oplossing zijn 
maar zijn dat niet voor alle leerlingen. Maatwerk is ook 
hierin van belang.

Kortom:	terugkerend	naar	de	definitie	(pag.3):
Dyslexie	is	een	overkoepelend	begrip	voor	een	brein-gerelateerde	aandoening	die	
kan	 leiden	 tot	 leerproblemen.	Hoe	die	uitpakken	 is	afhankelijk	van	of	een	 leer-
ling	vooral	woordblind,	woorddoof	of	allebei	is.	Van	leerling	tot	leerling	is	het	van	
belang	 te	kijken	waarin	en	waarbij	de	 leerling	de	meeste	problemen	ervaart	of	
mogelijk	gaat	ervaren.	Het	zou	goed	zijn	als	de	begeleiding	per	kind	daarop	wordt	
afgestemd.	Dat	 deze	 ook	 steeds	 (regelmatig!)	wordt	 geijkt	 op	 de	 actuele	 situ-
atie,	gezien	de	 leerontwikkeling	en	persoonsontwikkeling	die	een	 leerling	 in	zijn	
loopbaan	doormaakt.	Dyslexie	à	la	carte,	maatwerk	à	la	carte!	Dyslexie...	een	on-
schrijfbaar	woord	voor	wie	het	betreft.
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STIMULEREN COMPENSEREN

REMEDIERENDISPENSEREN

geven van positieve feedback alternatieve toetsing

individuele begeleidingvrijstellingen

in het begeleiden van leerlingen met dyslexie
voor de docent BV/CKV
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Bijlage 1: signalen en kenmerken dyslexie in relatie tot de leeftijd

Signalen op kleuterleeftijd
Op	de	kleuterleeftijd	-	groep	1	en	2	-	is	dyslexie	nog	niet	vast	te	stellen.	Wel	kun-
nen	signalen		aanleiding	geven	om	het	kind	extra	in	de	gaten	te	houden.	Bijvoor-
beeld	wanneer	het	kind:
•	 een	algemeen	zwak	taalniveau	heeft;
•	 slecht	versjes	kan	onthouden	en	slecht	kan	rijmen;
•	 moeite	heeft	met	het	aanleren	van	willekeurige	afspraken,	zoals	de	begrippen	
‘links’	en	‘rechts’	en	de	namen	van	kleuren.

Niet	alle	kinderen	met	deze	problemen	ontwikkelen	echter	dyslexie.	Een	vertraag-
de	spraak-/	taalontwikkeling	en	dyslexie	in	de	familie	heeft	wel	een	zekere	voor-
spellende	waarde.

Signalen onderbouw basisonderwijs
Signalen voor dyslexie in groep 3 kunnen zijn:
•	 lang	spellend	lezen	of	vroeg	radend	lezen;
•	 moeite	met	aandacht	voor	verbale	informatie;
•	 moeite	om	het	verschil	te	horen	tussen	klanken	als	m	en		n,	t	en	k,	ba	en	da,	
met	ritme,	klemtoon	en	de	betekenis	van	woorden;

•	 moeite	om	verschil	te	zien	tussen	bijvoorbeeld	p	en	q,	b	en	d,	en	met	volgorde	
in	woorden	(zodat	omkeringen	en	weglatingen	het	gevolg	zijn);

•	 moeite	met	het	 inprenten	van	 reeksen	(bijv.	 tafels),	met	het	onthouden	van	
woordcombinaties,	uitdrukkingen	en	gezegdes.

Signalen voor dyslexie in groep 4 kunnen zijn:
•	 lang	spellend	lezen;
•	 veel	radend	lezen;
•	 een	hekel	hebben	aan	hardop	lezen;
•	 vaak	struikelen	over	woorden	bij	het	lezen;
•	 vaak	een	woord	overslaan;
•	 delen	van	woorden	weglaten;
•	 woorden	die	hetzelfde	klinken	door	elkaar	halen;
•	 een	groeiend	verschil	tussen	het	leesvermogen	en	het	vermogen	een	verhaal	te	
begrijpen.

Signalen bovenbouw basisonderwijs
In	de	bovenbouw	van	de	basisschool		is	het	leesonderwijs	erop	gericht	om	leerlingen	
steeds	meer	woorden	te	leren	lezen,	door	middel	van	lezen	informatie	op	te	laten	
doen,	hun	kennis	uit	te	breiden	en	de	leerlingen	steeds	zelfstandiger	te	maken.	In	
de	bovenbouw		zijn	een	toenemende	weerstand	tegen	leestaken	en	/of	toenemende	
faalangst	 signalen	 van	 dyslexie.	 Daarnaast	 vallen	 bepaalde	 dingen	 op	 bij	 a)	 het	
hardop	lezen,	b)	de	spelling,	c)	het	schrijven	en	d)	taken	die	te	maken	hebben	met	
snel	benoemen	en/of	de	belasting	van	het	verbale	korte	termijn	geheugen.

6 Bijlage
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a)	bij	het	hardop	lezen	valt	op	dat	de	leerling:	
•	 te	traag	leest;
•	 veel	‘spellend’	leest	;
•	 veel	fouten	maakt	door	het	raden	van	woorden;
•	 een	grote	weerstand	en/of	faalangst	tegen	leesbeurten	ontwikkelt.

b)	bij	de	spelling	valt	op	dat	de	leerling:
•	 veel	spellingsfouten	maakt	bij	vrije	schrijfopdrachten;
•	 vaak	fonetisch	spelt	(letterlijk	opschrijft	wat	hij	hoort);
•	 de	spellingsregels	slecht	onthoudt;
•	 zichzelf	niet	of	nauwelijks	corrigeert;

c)	bij	het	schrijven	valt	op	dat	de	leerling:
•	 een	traag	schrijftempo	heeft;
•	 vaak	een	onleesbaar	schrift	heeft	met	veel	doorhalingen	(hoeft	niet	door	een	
motorisch	probleem	te	komen).

d)	bij	het	snel	benoemen	valt	op	dat	de	leerling:
•	 Problemen	heeft	met	het	onthouden	van	namen	of	het	ophalen	van	namen	uit	
het	geheugen,	bijvoorbeeld	bij	vakken	als	geschiedenis	en	topografie.

Signalen voortgezet onderwijs
Soms	wordt	dyslexie	pas	ontdekt	als	een	kind	naar	het	voortgezet	onderwijs	gaat.	
Dit	kan	komen	doordat	de	basisschool	het	niet	heeft	herkend	of	omdat	de	leerling	
door	een	zeer	goede	intelligentie	in	staat	is	geweest	de	problemen	te	camoufleren.	
In	het	voortgezet	onderwijs	valt	het	dan	op	doordat	de	leerling:
•	 heel	veel	nieuwe	woorden	tegelijk	moeten	leren	en	vaak	onder	tijdsdruk	moeten	
presteren;

•	 vreemde	talen	krijgt,	waarbij	de	spellingsregels	vaak	onduidelijk	zijn.	
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Bijlage 2: interview met Vivi Schreurs, 
klasgenoot en ervaringsdeskundige

Vivi, ben je van huis uit de enige met dyslexie in jullie gezin?
Dat	weten	we	eigenlijk	niet;	ik	denk	eigenlijk	dat	mijn	moeder	het	ook	heeft,	maar	
die	is	er	nooit	op	getest.
Hoe heb je eigenlijk gemerkt dat je het hebt?
Nou,	later	pas.	Op	de	middelbare	school	maak	ik	wel	heel	veel	spelfouten;	niet	dat	
er	ooit	iets	over	is	gezegd	door	de	leraren,	maar	als	ik	mijn	schriften	en	zo	erbij	
haal,	dan	staan	die	vol	met	rode	strepen	en	rode	verbeteringen.	Ja,	later	ben	ik	
er	stil	bij	gaan	staan;	het	komt	door	mensen	om	je	heen	–	vooral	door	kinderen	
die	het	dan	ook	hebben	–	dat	je	denkt:	‘Dat	zou	ik	ook	wel	eens	kunnen	hebben’.	
Vooral	op	het	moment	dat	de	juf	van	mijn	zoontje	erover	begon.
Je zoontje?	
Ja,	op	de	kleuterschool	worden	alle	kinderen	erop	getest	en	de	dingen	die	ze	tes-
ten,	daarvan	dacht	ik:	‘dat	zijn	allemaal	dingen	die	ik	herken,	niet	bij	mijn	zoontje,	
maar	bij	mij!’.		En	toen	hadden	we	het	erover	,	de	juf	en	ik.	Ze	zei:	“Ik	vermoed	
niet	dat	het	bij	je	zoon	speelt,	want	kijk,	die	doet	dit	en	dit	allemaal	goed”	,	maar	
ík	herkende	nu	wel	dingen!	Blijkt	haar	man	het	ook	te	hebben.	En	–	ik	was	toen	net	
erg	bezig	met	of	ik	deze	opleiding	nu	wel	of	niet	zou	gaan	doen	–	haar	advies	aan	
mij	was	om	me	dan	toch	een	keer	te	laten	testen.	Haar	man	heeft	dat	ook	pas	op	
latere	leeftijd	gedaan	en	heeft	daar	nog	wel	heel	veel	baat	bij	gehad.	
Je zegt, op later leeftijd laten testen en toen is er ook dyslexie uitgekomen 
als diagnose.  Je had je schriften vol met rode strepen staan. Hoe ben je er 
dan al die tijd mee omgegaan? Heb je onbewust toch wat trucs toegepast 
of….
Ja,	en	dat	komt	ook	wel	uit	dat	onderzoek	naar	voren	dat	zij	zien	hoe	ik	reageer	op	
moeilijke	vragen	of	op	testjes.	Dat	kunnen	ze	heel	goed	zien,		o	ja,	je	hebt	je	dit	en	
dat	al	aangeleerd.	Even	uit	mijn	hoofd	wat	er	allemaal	bij	hoort…:	dat	je	benoemin-
gen,	versjes	allemaal	niet	goed	kunt	onthouden;	of	als	iemand	vraagt	‘omschrijf	
dit	woord	of	wat	betekent	dat	woord’	dan	ging	ik	het	helemaal	omschrijven	en	al	
pratende	begin	ik	er	weer	vertrouwen	in	te	krijgen	dat	ik	weet	waar	het	over	gaat,	
maar	dan	omschrijf	ik	het	wel	met	een	hele	lange	weg.	
Dat lijkt ook wel een beetje op hoe ik het soms aanpak…
Ja,	dat	hoorde	ik	je	laatst	zeggen…
Toch zijn er dingen dat je er niet eerder naar hebt laten kijken, is dat om-
dat je er zelf niet echt last van hebt gehad, of…?
Ik	heb	altijd	geweten	dat	ik	slecht	ben	in	taal	en	ik	heb	min	of	meer	de	schuld	ge-
geven	aan	mijn	basisopleiding.	De	Vrije	School.	Hun	uitgangspunt	is	dat	een	kind	
zich	vooral	op	zijn	eigen	niveau	ontwikkelt	of	beter	gezegd	in	een	eigen	tempo.	Ben	
je	in	groep	3	nog	niet	aan	lezen	toe,	dan	zal	je	er	ook	wel	niet	aan	toe	zijn,	dus	
wacht	nog	eventjes.	Ik	weet	nog	dat	mijn	moeder	–	want	ik	zat	eerst	nog	op	een	
gewone	school	en	in	de	eerste	klas	moet	je	leren	lezen	en	krijg	je	huiswerk	mee	
naar	huis	–		mij	daar	expres	van	school	af	heeft	gehaald.	Zij	vindt	dat	een	kind	
van	zes	jaar	nog	geen	huiswerk	hoort	te	krijgen	en	lekker	moet	spelen.	Ze	heeft	
er	dan	ook	bewust	voor	gekozen	mij	op	de	Vrije	School	te	doen.	En	ik	heb	dus	een	
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hele	lange	tijd	de	schuld	gegeven	aan	die	Vrije	School,	aan	de	slechte	basis	die	je	
krijgt		in	die	zin.	Ik	ben	een	jaar	of	18/19	en	kom	terug	op	een	terugkomdag	na	
de	middelbare	school	dus,	dan	blijkt	dat	heel	veel	kinderen	die	van	de	Vrije	School	
komen,	dyslexie	hebben.	Ik	had	zoiets	van	‘dat	wil	nog	niet	per	se	betekenen	dat	
het	dyslexie	is,	de	basis	van	iédereen	is	gewoon	slecht’.	
Je had ook kunnen denken, hé blijkbaar is de Vrije School iets wat mensen 
met dyslexie op de een of andere manier aanspreekt.
Misschien,	vooral	de	ouders	natuurlijk.	Ja,	dat	kan	ook.	Het	is	heel	beeldend	en	
creatief	natuurlijk	wel,	die	inslag.	Dat	past	ook	wel	bij	iemand	met	dyslexie.		Dat	
klopt	óók.
Heb je daardoor wel eens het idee gehad  dat je anders bent dan anderen?	
Ja,	vanaf	mijn	18e	jaar,	na	mijn	schoolcarrière	zeg	maar,	heb	ik	daar	wel	last	van	
gekregen.	Brieven	schrijven	en	zo,	de	spelfouten	die	erin	staan	en	de	zinsopbouw	
die	niet	goed	loopt…maar	vooral	doordat	ik	naar	mijn	gevoel	niet	goed	to	the	point	
kan	komen.	
Emotioneel, rationeel of sociaal zelfs?
Ja,	sociaal	heb	ik	er	veel	last	van	gehad.		In	het	begin	dacht	ik,	het	komt	gewoon	
doordat	ik	met	veel	ouderen	omga	die	allemaal	op	het	HBO	zitten;	ik	had	dus		een	
hele	groep	studerenden	om	me	heen.	Ik	weet	wel	dat	ik	in	groepen	steeds	stiller	
werd.	Dan	ging	het	over	een	of	ander	onderwerp	en	dan	werd	er	een	moeilijk	woord	
gezegd	of	zo	waarvan	ik	dan	niet	het	precieze	wist	en	dan	ga	je	je	stil	houden.		
Moeilijk,	ik	voelde	me	lange	tijd	best	dom.		Daarom	deed	ik	ook	die	test.		Het	was	
een	beetje	de	vraag	naar	de	kip	of	het	ei.	Boeken,	daar	kwam	ik	niet	doorheen,	ik	
kon	me	maar	kort	concentreren,	leren	vond	ik	niet	leuk.
Heb je daardoor misschien ook andere kanten sterker ontwikkeld?
Dat	kun		je		je	natuurlijk	ook	altijd	afvragen.	Is	het	beeldende	erdoor	sterker	ont-
wikkeld	of	is	dat	ook	aangeboren	net	zoals	de	dyslexie?	Het	is	wel	zo	dat	voor	het	
talige	begon,	 ik	altijd	heb	getekend	en	geknutseld.	 	Mijn	moeder	heeft	me	ook	
nooit	voorgelezen	en	mijn	vader	vertélde	vooral	verhalen.		Heel	levendig.	Mijn	fan-
tasie	kwam	daar	zeker	door	op	gang.	Maar	in	lezen	ben	ik	niet	echt	gestimuleerd.	
De	Vrije	School,	die	is	wel	erg	gericht	op	de	algemene	ontwikkeling.	Die	is	bij	mij	
zeker	wel	goed.	Ik	merkte	het	vooral	aan	dingen	in	het	dagelijkse.	Iedereen	kreeg	
bijvoorbeeld	een	bepaald	gedicht	wat	samenhangt	met	je	geboortedag,	op	donder-
dag	geboren	een	donderdag	gedicht;	nou	op	het	einde	van	het	schooljaar	kende	ik	
het	na	al	die	keren	nog	niet!
Zijn er dingen die je toch hebben geholpen?
Wat	mij	helpt…	ik	wéét	nu,	ik	ben	niet	dom.	Ik	doe	niets	verkeerd	en	meer	mensen	
hebben	het.	Erkenning,	dat	helpt.		Naar	klanten	heb	je	daar	niets	aan.	Dus	als	het	
belangrijk	en	zakelijk	is,	laat	ik	het	gewoon	van	tevoren	aan	veel	mensen	lezen.	
Dat	vind	ik	wel	moeilijk	om	te	vragen,	de	idee	dat	anderen	moeite	voor	me	doen…
Wat kun je zelf doen?
Ik	heb	bij	de	test	een	lijstje	gehad,	ben	ik	niet	heel	bewust	mee	aan	de	gang	ge-
gaan,	zoals	bijvoorbeeld	hardop	lezen.	Of	dat	helpt,	ik	weet	het	niet,	ik	doe	dat	
niet.	Ik	voel	me	nu	wel	minder	onzeker.	Ik	lees	alles	een	paar	keer	over,	laat	het	
anderen	lezen,	ik	let	bij	het	schrijven	beter	op	de	structuur,	dat	het	geen	chaos	
wordt.	De	kern	is	dat	ik	nu	minder	onzeker	ben,	puur	omdat	ik	weet	dat	ik	het	kan.	
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Ik	let	er	beter	op.	Begrippen	verwoorden,	je	eigen	werk	bespreken	en	natuurlijk	
namen	van	kunstenaars	onthouden,	het	blijft	lastig.	Een	verhaal	van	langer	gele-
den	reproduceren,	moeilijk,	door	de	dyslexie	wordt	het	niet	geautomatiseerd.		Ik	
zit	niet	voor	niets	vooraan,	dan	kan	ik	me	beter	focussen,	beter	concentreren,	de	
kern	opnemen.	In	gesprekken	raak	ik	nog	wel	snel	emotioneel.	Word	ik	boos,	dan	
kom	ik	er	(met	mijn	woorden)	niet	meer	uit.
Kunnen klasgenoten iets doen?
Nou	eigenlijk	nu	ik	het	weet	én	anderen	ook	,	helpt	dat	al	enorm!
Zijn er dingen waar je nu extra op let als aankomend leraar?
Natuurlijk	is	het	fijn	als	een	leraar	er	rekening	mee	houdt.	Om	er	als	leraar	reke-
ning	mee	te	houden.		Maar	ik	weet	nu	ook:	ik	moet	niet	zo	hard	mijn	best	doen,	het	
relativeert.		Ik	herken	misschien	wel	eerder	stukjes,	ik	kan	me	erin	inleven.	Ik	kan	
er	makkelijker	mee	omgaan.	Ik	heb	tijdens	mijn	stage	misschien	wel	wat	gezien;	
het	is	belangrijk	er	niet	meteen	een	stempel	op	te	drukken.		Subtiel	mee	omgaan.	
In	het	beeldend	vak	kom	je	ook		minder	taal	tegen.		Ik	let	misschien	wel	extra	op	
dingen	in	mijn	lesgeven.	Ik	heb	met	mijn	leerlingen	mijn		stage	geëvalueerd	en	
dan	krijg	ik	ook	terug	dat	ik	helder	en	duidelijk	ben,	ik	schrijf	bijvoorbeeld	alle	ta-
ken	uit	op	het	bord.	Dat	is	fijn	voor	hen,	plus	dat	ik	dat	zelf	prettig	vind.		Ik	maak	
me	die	dingen	eigen,	omdat	ik	zélf	ook	houvast	nodig	heb;	structuur	aanbrengen,	
dat	is	wél	een	automatisme	geworden!		Maar	de	school	en	mijn	dyslexie	hebben	
elkaar	wel	versterkt.		Mijn	moeder	wist	het	niet	en	vindt	zichzelf	echt	dom.	Het	is	
een	andere	generatie,	is	later	gaan	studeren,	ze	heeft	de	school	niet	afgemaakt…	
De	Vrije	School	gaat	er	nu	ook	anders	mee	om.	Op	taalgebied	zijn	ze	nu	duidelijk	
erg	aan	het	verbeteren.	Ik	denk	nu	dat	ik	me	wel	anders	had	ontwikkeld,	ik	ben	er	
wel	onzeker	door	geworden.	Ik	weet	het	nu,	ik	weet	dat	ik	niet	dom	ben,		ik	weet	
dat	ik	het	kan!

Met dank aan, 
interviewer Mieke van Os 
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Bijlage 3: interview met Carlo Luijten, 
klasgenoot en ervaringsdeskundige

Carlo, ben je van huis uit de enige met dyslexie in jullie gezin?
Ik	ben	de	enige.
Hoe heb je gemerkt of is gemerkt dat je dyslexie hebt?	
Dat	is	al	begonnen	in	groep	5.	Dan	heb	ik	al	taal-	en	rekenproblematiek	en	kaart	
mijn	moeder	het	aan:	“Ik	wil	een	test	laten	doen,	want	ik	heb	het	idee	dat	Carlo	
dyslexie	heeft”.	Omdat	ik	gewoon	niet	bij	kon	komen,	terwijl	ik	qua	taalgebruik	en	
‘gewoon	praten’	al	best	ver	gevorderd	was,	zeker	als	 je	het	vergelijkt	met	 leef-
tijdsgenoten.	Wat	rekenen	en	taal	op	papier	en	ook	hoofdrekenen,	daar	loop	ik	dan	
al	mee	achter.	Pas	in	groep	8	–	dus	na	drie	jaar	aandringen	–	is	er	dus	pas	een	
afname	van	zo’n	dyslexietest;	hieruit	blijkt	dat	ik	twee	tot	drie	jaar	achterloop	met	
taal	en	rekenen.	
Heb je dat nog kunnen inlopen?	
Mm,	wat	voor	mij	heel	belangrijk	is,	wat	ik	daardoor	in	ieder	geval	wist,	is:	“Ik	ben	
niet	dom,	het	ligt	aan	wat	ik	heb	–	aan	die	aandoening”.	Vanaf	dan	heb	ik	er	zelf	
meer	rust	in	gekregen;	heb	ik	er	ook	voor	mezelf	wel	iets	aan	kunnen	doen.	Maar	
ja,	groep	8…	Door	de	basisschool	en	leraren	is	er	weinig	meer	aan	gedaan	en	pas	
op	het	VMBO	houden	leraren	er	rekening	mee.		Ik	krijg	dan	een	groene	kaart	voor	
me,	wat	betekent	‘leerling	met	dyslexie’,	dus	zijn	opgaven	en	informatie	op	een	
groter	vel	uitgeprint	voor	beter	zicht	en	krijg	ik	daarnaast	meer	tijd.	Vaak	vindt	de	
toets	ook	op	een	andere	tijd	plaats.	Tegelijkertijd	voor	alle	kinderen	met	dyslexie.	
Je bedoelt als groep bij elkaar.  Is dat niet stigmatiserend?
Nee,	ik	heb	daar	geen	probleem	mee	gehad,	ik	had	er	méér	problemen	mee	in	de	
klas	te	zitten	met	zo’n	gigantisch	vel	voor	mijn	neus.	Dan	voelde	ik	me	wél	altijd	
bezwaard.	Ik	weet	dat	ik	dyslexie	heb,	maar	ik	wil	niet	–	kijk:	ik	was	al	anders	dan	
de	leerlingen	qua	gedrag,	opvattingen	en	dergelijke,	daar	werd	ik	al	voor	gepest	–	
het	laatste	dat	ik	wil	is	er	nóg	iets	bij	hebben	waarmee	ik	wordt	gekloot.	
Het voelt voor je dat je op voorsprong wordt gesteld, terwijl je eigenlijk 
die voorsprong, dat onderscheid, niet wilt?
Nee,	ik	loop	op	veel	dingen	voor	op	mijn	medeleerlingen;	ik	heb	alleen	moeite	met	
taal.	Wiskunde	blijkt	zelfs	een	minder	groot	probleem	te	zijn.	Ik	heb	gewoon	een	
rekenmachientje	en	regels	waar	ik	me	aan	kan	houden.
Heb je voor jezelf bepaalde tips & trucs aangeleerd?
Voor	mezelf	tips	&	trucs,	nou	ik	heb	er	eigenlijk	nooit	zo	over	nagedacht	tot	nu,	nu	
we	met	het	onderzoek	bezig	zijn…		Misschien	dat	mensen	met	dyslexie	vaak	de	spel-
ling	van	een	woord	apart	onthouden,	om	te	weten,	dit	woord	schrijf	ik	zus	of	zo.	
Leg eens uit…	
Als	 je	weet,	gewoon	onthoudt	hoe	 je	het	woord	 spelt	 en	 je	niet	 aan	 taalregels	
houdt,	zeg	maar	dat	 je	het	gewoon	 in	 je	kop	stampt	dat	 je	het	woord	zo	moet	
schrijven.	Punt.	
Als je alle woorden (zo) moet onthouden, dat is toch geen doen…
Nee,	dat	is	ook	inderdaad	niet	te	doen	en	het	is	ook	heel	verwarrend,	al	is	het	voor	
mij	de	enige	manier	om	het	voor	elkaar	te	krijgen.	Zoiets	als	ezelsbruggetjes,	die	
hebben	bij		mij	nóóit	gewerkt,	want	daar	snapte	ik	uberhaupt	nooit	iéts	van.	
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Dat is raar, want dat is vaak een van de tips voor mensen met dyslexie: 
verzin ezelbruggetjes!
Ja,	nee,	voor	míj	is	het	zoiets	van	‘nu	moet	ik	nóg	iets	gaan	onthouden,	nóg	meer	
om	te	onthouden.	Ik	doe	er	thuis	wel	veel	voor…	ik	lees	ontzettend	veel,	dus	daar	
help	 ik	ook	wel	mezelf	mee	en	ja,	gewoon	proberen	om	het	er	op	een	gegeven	
moment	erin	te	stampen,	want	ik	moést	gewoon	leren.	
Heb je het altijd leuk gevonden of heb je het gedaan vanuit de idee ‘dat is 
goed voor mij’?
Het	lezen	wel.	Lezen	omdat	ik	het	leuk	vind	en	die	regeltjes,	ja	met	die	regeltjes	
moet	je	tot	op	de	dag	van	vandaag	niet	mee	aankomen.	
Vivi zegt juist ‘boeken’, daar heb ik nooit iets mee gehad en jij zegt: “Ik 
ben een boekenworm”.	Boeken	vind	ik	heerlijk,	ik	zit	echt	in	de	boeken,	het	puilt	
bij	mij	echt	uit	in	mijn	boekenkast!”.	
Als je moeite hebt met lezen op de basisschool, is het dan ook zo dat je 
een  ander soort boeken leest?
Nee,	ik	las	gewoon	wat	ik	leuk	vond,	zowel	Nederlands	als	Engels.	Dat	is	eigenlijk	
nog	frappanter.	Nederlands	kost	me	meer	moeite	dan	Engels.	Die	taal	vind	ik	logi-
scher.	Ik	vind	er	meer	logica	inzitten,	wat	anderen	ook	weer	zeer	discutabel	vinden.		
Die	zeggen:	Engels,	daar	zit	voor	ons	geen	logica	is…	Voor	mij	is	dat	dus	compleet	
andersom.	Ik	snap	Engels,	natuurlijk	maak	ik	daar	ook	foutjes	in	–	dat	zit	er	nu	een-
maal	in	–	maar	in	Engels	vind	ik	op	de	een	of	andere	manier	meer	houvast.
Je hebt je niet laten weerhouden, in de zin van lezen… 
Nee,	ik	heb	zoiets	van	‘ik	heb	iets	waaraan	ik	kan	werken,	waar	ik	zelf	wat	aan	
kan	verbeteren.	Ik	zal	er	moeite	mee	blijven	houden	en	ik	héb	er	ook	nog	steeds	
moeite	mee,	ik	maak	nog	steeds	wat	je	‘domme	foutjes’’	zou	kunnen	noemen’.	Ik	
heb	ook	wel	–	dan	ben	ik	iets	aan	het	overschrijven,	dan	type	ik	iets	anders,	dan	
type	ik	de	spelling	anders:	dat	merk	ik	pas	als	ik	het	nakijk	–	dat	ik	denk:		“Oh,	
waaròm	heb	ik	dat	anders	geschreven?”	Want	ik	weet	goed	dat	het	niet	zo	moet.
Je zegt “In groep 5 heeft mijn moeder al een vermoeden, in groep 8 is er 
pas een test gedaan, je hebt altijd veel van lezen gehouden, je hebt daar 
veel aan gedaan”. Voor een kind…wanneer zei je tegen jezelf “ik moet een 
boek lezen, want dan kan ik mezelf verbeteren”? Dat is best een eigen-
wijze uitspraak voor een kind, de gedachte alleen al!...
Nou	ja,	als	je	stelt	dat	ik	liever	met	boeken	omga	dan	met	kinderen,	omdat	die	–	
ja,	hoe	zeg	je	dat.	Ik	ben	altijd	gepest	en	geklierd	…,	ja	situaties	,	waarvan	ik	vind	
dat	ik	zeg	maar	op	hetzelfde	niveau	ben,	zijn	situaties	met	volwassenen,	omdat	ik	
met	hen	goed	kan	praten.	En	praten	dat	doe	ik	wel,	ontzettend	veel	zelfs	(:	.Dat	
komt	ook	uit	de	dyslexietest:	hij	heeft	weliswaar	problemen	met	taal,	maar	intel-
ligentie	en	woordenschat	zijn	voor	zijn	leeftijd	bovengemiddeld.	Dat	zijn	dan	weer	
twee	uitersten.
Dat heeft voor jou misschien wel veel kunnen compenseren? Die vraag 
met tips & trucs, je hebt blijkbaar, misschien ook wel daardoor , je een zo 
breed mogelijke woordenschat rijk gemaakt, ..
Ik	 vroeg	 ook	 veel.	 “Wat	 betekent	 dat	 dan?	 “,	 “Leg	 eens	 uit”.	 Ik	 was	 een	 heel	
nieuwsgierig	kind	en	ook	heel	leergierig.	Dus	ik	wilde	altijd	wel	meer	weten.	Ook	in	
principe	op	het	gebied	van	taal.	Ik	vond	het	bijvoorbeeld	niet	leuk	om	te	schrijven,	
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want	dat	ging	niet	zo	lekker.	Maar	het	is	absoluut	niet	zo	dat	ik	de	kunst	van	de	
geschreven	tekst	daarom	niet	mooi	vind.	Dat	vind	ik	toch	weer	wél	mooi!	Zo	ben	
ik	op	de	middelbare	school	ook	zelf	gaan	schrijven.	Niet	dat	dat	hoogstandjes	zijn;	
ik	vind	het	leuk	om	mijn	fantasieën	–	ik	heb	ontzettend	veel	fantasie!!!,		nu	nog	
steeds	-	om	die	op	papier	te	zetten.	
Op papier schrijven, niet tekenen?	
Ja,	ook	wel	tekeningetjes	maken,	maar	ook	vooral	schrijven.	
Wat ik hoor, is dat jij toch wel heel veel met taal hebt.
Ik	bén	ook	ontzettend	geïnteresseerd	in	taal,	vooral	talen	als	Nederlands,	Engels,	
Duits,	Scandinavisch.	Latijn	ook.	Alle	talen	hebben	zo	wel	hun	schoonheid.	
Dat klinkt voor mij heel bijzonder. Als je een dergelijke aandoening op het 
gebied van taal hebt, om dan zo’n liefde voor de taal te voelen…
Ja,	misschien	is	dat	ook	daardoor	wel,	juist	omdat	ik	er	zoveel	mee	bezig	ben	ge-
weest,	misschien	dat	het	daardoor	wel	is	gekomen.	Ik	doe	ook	heel	veel	aan	mu-
ziek.	Ik	heb	ook	altijd	heel	veel	problemen	gehad	met	notenleer.
Muziek en wiskunde, rekenen, notenleer; gek dat je met wiskunde minder 
problemen ervaart.
Zodra	die	regels	erbij	kwamen	en	 ik	een	rekenmachine	kon	gebruiken,	was	het	
voor	mij	inderdaad	niet	zo’n	probleem,	want	daar	staat	precies	wat	ik	moet	doen,	
dus	als	het	dàn	nog	fout	gaat,	dan	weet	ik	het	ook	niet	meer!	Maar	noten	leren,	o	
jee,	‘g-d-a-b-c’,	‘sol	–la-ti-do’
Het zit in dezelfde hersenhelft, hè?
Ja,	 ik	zing	veel	meer	op	gehoor;	heb	 ik	een	melodie	gehoord,	dan	zing	 ik	hem	
vrij	vlot	mee	en	ik	kan	de	bolletjes	volgen.	Vraag	echter	niet	“Carlo,	hier	heb	je	
bladmuziek,	ga	dit	eens	spelen”.	Het	is	voor	mij	heel	moeilijk	om	soepel	piano	te	
spelen	van	blad,	dan	moet	ik	echt	gaan	tellen	–	zo	van	:	die	gaat	zoveel	bolletjes	
omhoog	en	dan	moet	ik	dus	díe	noot	aangeven.	Op	het	moment	dat	ik	op	pianoles	
geen	notenleer	meer	krijg,	verbetert	mijn	spel		meteen.	Toen	kreeg	ik	zoiets	van:	
‘Nu	heb	ik	het	idee	dat	ik	het	snap’.	
Tips & trucs, je zegt die heb ik niet gehad; een van de dingen is dat je je-
zelf juist door er veel mee bezig te zijn, een manier hebt aangeleerd. Een 
hele andere dus. 
Ja,	dit	gaat	puur	over	taal.	Dyslexie	is	echter	veel	meer!	Het	gaat	ook	over	woorden	
vergeten	of	niet	op	een	woord	kunnen	komen.	Dat	ik	een	woord	moet	beschrijven,	
terwijl	 je	wéét	dat	je	het	woord	al	honderd	keer	hebt	gehoord	en	waarschijnlijk	
ook	hebt	gebruikt.		Of	dat	iemand	uitleg	geeft	en	je	het	gewoon	niet	begrijpt!	Dat	
je	een	stuk	orde	mist,	dat	het	daardoor	eerder	verwarrend	wordt	dan	dat	het	veel	
verheldert.	
Je zegt, dan weet ik niet hoe ik een woord moet beschrijven, terwijl je het 
woord wel weet. Hoe denk je? Heb je in je hoofd dan wel een beeld erbij? 
Als iemand een woord zegt ‘boom’..
Dan	zie	ik	wel	een	beeld.	Ik	zie	wel	een	boom	of	een	bos	als	iets	wordt	genoemd.	
Of	–	het	kan	ook	nog	goed	dat	als	er	een	woord	wordt	genoemd	of	een	zinnetje	–	
dat	ik	dan	in	muziek	ga	denken.	
Dan hoor je muziek.
Omdat	ik	heel	veel	met	mijn	gehoor	doe.
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Een woord is ‘gehoor’, …
Ja,	muziek	in	een	melodie,	dan	is	het	voor	mij	makkelijker	om	te	onthouden	dan	
gewoon	van	‘hier	heb	je	een	woord’.	
Een melodie geeft jou een frame, een kader, waardoor het woord voor jou 
zijn betekenis krijgt?
Daar	kan	ik	inderdaad	dingen	extra	mee	onthouden.	
Dat is dus een truc…
Van	sommige	dingen	ben	ik	me	misschien,	blijkbaar	niet	heel	erg	bewust	dat	ik	dat	
doe.	
Heb je het idee gehad heel anders te zijn dan anderen. Je bent veel gepest, 
je hebt je anders gevoeld dan veel kinderen, je gaat veel met volwassenen 
om; als ik me beperk tot de dyslexie. Wat betekent dat dan relationeel, 
emotioneel, sociaal…
Dat	heeft	binnen	mijn	familie	of	zo	nooit	iets	uitgemaakt.	Moeder	heeft	het	al	heel	
lang	geroepen.
“Je	hebt	dyslexie,	daar	kun	je	niets	aan	doen.	Shit	happens.	Zoveel	mensen	heb-
ben	zoiets	als	een	aandoening	of	een	ziekte	of	weet	ik	veel	wat	en	het	enige	wat	
je	kunt	doen,	is	er	gewoon	mee	leren	omgaan”.	Op	mijn	eigen	manier	heb	ik	dat	
gedaan	en	daar	ben	ik	altijd	in	gesteund.	Natuurlijk	maken	ze	er	wel	eens	grap-
jes	over;	ik	heb	een	gezonde	dosis	zelfspot,	dus	kan	ik	er	zelf	ook	grappen	over	
maken.	In	je	hoofd	kun	je	het	ook	erger	maken	dan	het	is.	Voor	mij,	ik	kan	eraan	
werken.	Ik	weet	dat	als	ik	dingen	schrijf,	dan	zal	dat	een	probleem	zijn,	maar	dat	
is	op	te	lossen.	Of	door	iemand	anders	het	te	laten	lezen	of	er	een	spellingscontrole	
overheen	te	gooien.		Dat	lost	al	erg	veel	op.	Door	zelf	veel	te	lezen	en	te	schrijven,	
door	het	gewoon	te	doén,	kun	je	ook	heel	veel	leren.	Het	probleem	los	je	er	niet	
mee	op,	je	maakt	het	draaglijk	in	je	dagelijkse	leven.	
Het komt bijna over alsof het een uitdaging voor je is.	
Ja,	voor	mij	 is	het	wel	een	uitdaging,	 ja,	precies!	Ik	ga	hiermee	 leren	 leven	en	
dat	ga	ik	ook	gewoon	doén!	Ik	probeer	er	tegenop	te	boksen,	om	ermee	te	laten	
zien,	kijk,	…	-	onder	andere	door	die	achterstand	die	ik	op	de	basisschool	oploop	
en	omdat	die	verdomde	CITO-toets	zo	verrekkens	taalgericht	is	en	ik	net	een	te	
lage	CITO-score	haal	om	naar	de	school	te	gaan	waar	ik	naar	toe	wil,	ik	op	een	
beroepsgerichte	VMBO	terecht	kom,	terwijl	ik	helemaal	niet	dom	ben,	en	doordat	
ik	ervoor	vecht	ben	ik	het	laatste	jaar	nog	in	het	kader	gekomen,	heb	ik	vervolgens	
MBO-niveau	4	gedaan,	daarna	een	HBO	gedaan	(St.	Joost)	en	kijk:	nu	zit	ik	hier!	
Emotioneel	heeft	het	dus	alleen	maar	impact	op	de	basisschool,	omdat	ik	dan	het	
idee	heb	dat	ik	dom	ben.	Ik	kon	niet	achterhalen	waarom	dat	zo	was.	Ik	vond	het	
vervelend	dat	mijn	taalproblemen	zo	uitpakten,	maar	ik	kreeg	daar	niets	aan	ge-
daan	en	ik	werd	er	ook	niet	mee	geholpen.	
In groep 4/5 leer je pas lezen. Daarvoor niet. Je bent er al vroeg bij en je 
woordenschat is groter dan die van welk kind dan ook. Op welk moment 
speelt het emotioneel dan?	
Vooral	steeds	meer	richting	groep	7/8.	Het	verschil	wordt	dan	steeds	groter.	Op	dat	
moment	zie	ik	gewoon	niet	in,	kon	dat	ook	niet,	waardoor	dat	komt.	Ik	denk	dan:		
dat	ligt	echt	aan	mij,	het	is	mijn	schuld,	ik	ben	dom.	
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Je hebt dus in toenemende mate tot aan groep 8 het gevoel gehad: ik ben 
dom, ondanks je ouders…
Ja,	vooral	in	taal.	Ik	ben	nu	ook	wel	een	eigenwijs	jongetje,	ook	wel,	al	geeft	mijn	
moeder	tegengas,	om	te	denken	dat	het	toch	aan	mezelf	 ligt.	Ik	probeer	er	zo-
veel	mogelijk	aan	te	doen,	ik	probeer	mee	te	komen,	maar	dat	lukt	gewoon	niet.	
Daarom	had	ik	zoiets	van:	dan	ben	ik	vast	dom,		tot	aan	de	test.	Een	kentering.	
Dyslexie,	dus	het	is	een	aandoening,	dus	het	ligt	niet	per	se	aan	mijzelf,	aan	mijn	
doen	en	laten.	Toen	ben	ik	kennelijk	zo	rationeel	geweest:	‘oh,	opgelost’.	Op	het	
VMBO	heb	ik	er	geen	last	meer	van	gehad.	
Ja, een onprofessionele opmerking van mij, maar kan het zijn omdat daar 
niet zo hoge niveaus van taal zitten?
Dat	is	een	goede	eigenlijk.	Ik	bedoel,	ik	weet	dat	ik	er	moeite	mee	had,	maar	ik	weet	
dat	er	heel	wat	bijzitten	die	er	gewoon	geen	moeite	voor	doen.	Ik	ben	blij	dat	ik	daar	
in	ieder	geval	ben	geholpen,	ik	heb	daar	verder	niet	meer	zo	over	nagedacht.	
Het is voor mij opgelost, ik krijg hulp, … is het later op het HBO misschien 
weer een issue geworden?	
Eigenlijk	ook	niet.	In	die	tijd	ben	ik	al	meer	bezig	met	écht	schrijven.	Buiten	taal-
fouten	is	mijn	taalgebruik	op	papier	gewoon	goed.	Ik	heb	het	op	het	MBO	en	HBO	
wel	gemeld,	dat	het	kan	liggen	aan	de	dyslexie,	daar	werk	ik	aan,	maar	ik	heb	me	
er	niet	achter	verschuild	in	de	zin	van	‘dat	gaat	niet,	want	ik	heb	dyslexie’.	Niet	
iedereen	hoeft	het	te	weten.	Het	is	onbelangrijk.	Ik	kan	eraan	werken.	
Je hebt zoiets van: ik wil het niet als een aandoening zien?
Het	is	niet	zo	dat	ik	ontken	dat	het	een	aandoening	is.	Maar,	ook	al	ondervind	ik	er	
soms	wel	problemen	door,	die	zijn	dan	vele	malen	minder	dan	andere	problemen	
die	je	zou	kunnen	hebben.	
Niet iedereen kan een topsporter zijn?
Ik	ben	weer	in	andere	dingen	goed.
Heb je daardoor andere kanten sterker ontwikkeld?
Goh,	mijn	brein	is	één	homp	fantasie.	Ik	doe	van	alles:	rollenspellen,	fantasiespel-
len,	toneel,	zang,	uberhaupt	muziek,	ik	zit	niet	voor	niets	op	deze	opleiding,	Ik	denk	
dat	ik	meer	dan	genoeg	heb	waar	ik	op	anderen	op	uitmunt;	dan	is	dat	taalprobleem	
een	bijkomstigheid	en	daar	probeer	ik	dan	ook	geen	probleem	van	te	maken.	
Is dat soort dingen, die fantasie en zo, aangeboren of heb je het sterker 
ontwikkeld?
Ik	kom	uit	een	familie	die	altijd	aan	kunst	en	cultuur	hebben	gedaan.	Voor	mij	is	
het	een	kleine	stap	om	er	ook	zelf	echt	iets	mee	te	doen.	Ik	wilde	eigenlijk	naar	
een	middelbare	school	waar	ze	ook	heel	veel	met	toneel	doen,	omdat	ik	acteur	of	
zanger	wilde	worden.	Dat	ging	niet	door	en	toen	ik	naar	de	Rooi	Pannen,	het	VMBO	
ging,	toen	ik	daar	zat,	startte	de	opleiding	grafische	vormgeving	/	ruimtelijk	ont-
werp.	Ik	denk:	dan	ga	ik	dat	doen!	Er	zijn	twee	dingen:	aan	de	ene	kant	zang	en	
toneel	en	tekenen	en	schilderen	aan	de	andere	kant.	Het	maakt	me	niet	zoveel	uit	
of	ik	nu	het	ene	als	hobby	houdt	en	het	andere	als	werk	of	andersom.	Ik	zing	nu	al	
vanaf	mijn	8e	jaar,	dus	al	17	jaar	zang	en	toneel.	
Wat helpt je om zo optimaal mogelijk te presteren op je werk of op school?	
Wauw,	goed	plannen	en	daar	ben	ik	slecht	in,	goed	plannen	dus.	Als	ik	wel	plan,	
gaat	het	meestal	goed.	Als	ik	niet	plan,	schort	er	wat	aan.	Het	andere	is:	gewoon	

27



doén!	Ik	heb	altijd	zoiets	gehad	van	‘Er	is	niets	wat	je	absoluut	niet	kunt.	Je	kunt	
altijd	wel	iets	en	je	kunt	er	beter	in	worden’.	
Wat zeg je dat mooi.
Ook	altijd:	waarom	makkelijk	doen,	als	het	moeilijk	kan.	Ik	heb	nooit	de	makke-
lijke	weg	gekozen;	dat	was	vaak	te	makkelijk,	dus	dan	ga	ik	voor	de	uitdaging.	Ik	
wil	uitdaging.	Of	‘dit	en	dat	kan	ik	er	nog	van	maken’,	ook	al	hoeft	het	niet…
Je legt de lat hoog voor jezelf?
Ja,	soms	wel	te	hoog.	Ik	ben	een	perfectionist	ook,	dingen	moeten	er	gewoon	mooi	
uitzien,	ik	moet	er	gewoon	echt	blij	mee	kunnen	zijn,	tevreden.	Liefst	maak	ik	er	
anderen	ook	blij	mee.	Dat	ik	kan	zeggen	tegen	mezelf:	“Kijk,	dat	heb	ik	goed	ge-
daan”.	Een	beetje	zelfwaardering	opbouwen.	
Zelfwaardering opbouwen. Dan leg ik weer een relatie richting dyslexie. 
Heb je daar misschien meer behoefte aan, daardoor?	
Nee,	dat	breng	ik	niet	direct	in	verband	met	dyslexie.	Misschien	dat	het	er	ongewild	
toch	mee	te	maken	heeft,	het	zou	best	kunnen,	maar	dan	op	taalvlak.		Op	andere	
vlakken	niet.	
Wat kun je zelf doen, klasgenoten, een leraar om iemand met dyslexie te 
helpen?
Allereerst	begrip	tonen.	Daarmee	moet	het	beginnen.	Je	hoeft	geen	medelijden	te	
hebben,	absoluut	niet.	Niet	iemand	er	op	afkeuren.
Je zegt, je moet begrip tonen. Je wilt geaccepteerd worden zoals je bent. 
Vindt iedereen denk ik prettig. Begrip tonen wanneer je niet weet wat 
dyslexie is, hoe breed het doorwerkt in alles, …
Ja,	dan	is	het	inderdaad	al	wat	moeilijker,	zeker	voor	jonge	kinderen	zal	dat	mis-
schien	nog	moeilijk	zijn.	Ik	vind	het	dan	wel	de	taak	van	de	leraar	om	in	ieder	geval	
onder	woorden	proberen	te	brengen	‘wat	dyslexie	betekent	voor	iemand’.	Het	zit	
zus	of	zo,	het	is	een	taalprobleem,	dat	merk	je	daar	en	daar	aan,	daar	kan	hij	of	zij	
niets	aan	doen.	Een	leraar	kan	ermee	omgaan	door	er	in	ieder	geval	rekening	mee	
te	houden	dat	iemand	dyslexie	heeft.	
Hoe?
Hij	mag	natuurlijk	wel	letten	op	taalfouten	en	dergelijke	in	verslagen.	Belangrijk	is	dat	
hij	het	in	zijn	hoofd	blijft	houden,	bijvoorbeeld	bij	het	beoordelen	van	de	zinsopbouw.	
Beseft	dat	het	bij	iemand	die	dyslexie	heeft	én	niet	vanzelf	komt	én	dat	iemand	met	
dyslexie	dingen	ook	wel	heel	anders	kan	verwoorden	omdat	dat	voor	hem	of	haar	lo-
gisch	is.	Dat	hoeft	niet	logisch	over	te	komen	voor	diegene	die	het	daarna	leest.	
Je zegt: een leraar moet dan ook een soort van nieuwsgierigheid hebben 
in waar komt die gedachtesprong, die gedachteweef, vandaan?
Niet	meteen	roepen	van	:	dat	is	fout…	het	hoórt	zus	of	zo	te	zijn,	…	want	het	staat	
in	mijn	boek	dit	en	dat,	….	Ik	heb	het	zo	geleerd,	dus	zo	zal	het	zijn.	Leraren	heb-
ben	nog	wel	eens	die	gedachte,	die	houding.	Zeker	bij	mensen	met	dyslexie	moe-
ten	ze	daar	wel	een	beetje	vanaf.	
Wat kunnen klasgenoten doen, behalve begrip tonen?
Als	ze	het	al	kunnen,	ik	denk	niet	dat	je	van	medeleerlingen	heel	veel	hoeft	te	ver-
wachten,	dat	ze	het	snappen	als	ze	er	zelf	geen	last	van	hebben,	want	dan	kun	je	je	
er	moeilijk	in	verplaatsen	–	jullie	kunnen	je	al	heel	moeilijk	verplaatsen	in	iemand	
die	dyslexie	heeft,	met	wat	voor	problemen	iemand	heeft	te	kampen.
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Ja , als ik weet dat iemand al heel veel aan zijn kop heeft, dan kun je ook 
zeggen: nou zeg het maar of je mijn aantekeningen wilt kopiëren. Daar-
voor hoef ik me niet in allerlei dingen in te leven. Dan hoef ik alleen te 
denken: hoe kan ik helpen?!
Ja,	wij	zitten	hier	op	een	opleiding	voor	volwassenen.	Op	een	middelbare	school	
hoef	je	dat	niet	te	verwachten,	dat	leerlingen	elkaar	helpen.	Er	zullen	wel	leerlin-
gen	zijn	hoor..
Heb je het ooit gevraagd?
Nee,	want	ik	wist	dat	ik	dat	niet	hoefde	te	verwachten.	Ik	heb	er	in	die	zin	ook	nooit	
iets	aan	gehad.		Ik	hielp	ook	niet	zo	gauw,	bijvoorbeeld	door	te	laten	spieken.	Ie-
mand	die	geen	zin	heeft	om	zijn	huiswerk	te	maken,	terwijl	ik	er	ook	moeite	voor	
moet	doen,	met	die	mensen	heb	ik	niets.	Uberhaupt	niet	met	mensen	die	zich	niet	
inzetten	voor	hun	dingen.	
Dat maakt verschil?
Je	kunt	met	je	aandoening	leven	of	je	kunt	je	erachter	verschuilen.		Mijn	oma	was	
en	is	altijd	ziek,	ook	zij	heeft	er	een	hekel	aan	als	oudjes	heel	zielig	zitten	te	doen	
die	niks	mankeren:	pfff,	ga	door	met	leven.	Heb	doelen,	wil	juist	leven!
Dat is een beeld, daar ben je mee opgevoed. Je moeder draagt dat uit, je 
oma, je vrienden, dat triggert je…
Je	kiest	je	vrienden	op	hun	visie.	Sommigen	delen	misschien	die	scherpe	visie	van	
mij	niet,	of	ze	kennen	weinig	mensen	die	ergens	aan	lijden,	zeg	maar.	Ik	kan	me	
goed	voorstellen	dat	mensen	met	een	bepaalde	aandoening	het	moeilijk	hebben;	
daar	wil	ik	best	echt	begrip	voor	tonen.	Maar	expres	zielig	doen,	het	gebruiken…
Je doet een lerarenopleiding. Heb je het idee dat je een kind met dyslexie 
er eerder uitpikt?
Dat	durf	ik	eigenlijk	niet	te	zeggen.	Ik	heb	wel	altijd	een	zwak	voor	de	underdog;	
dat	komt	ook	door	mijn	eigen	geschiedenis,	niet	alleen	door	mijn	dyslexie.	Ik	–	hoe	
zeg	ik	dat	–	mensen	die	aparter	zijn	of	die	iets	mankeert,	zullen	me	wel	sneller	
opvallen,	omdat	ze	buiten	een	groep	vallen.	Buiten	een	norm	is	misschien	wel	een	
verstandiger	woord.	
Heeft het invloed op je leraren-zijn?
Nee,	ik	denk	het	niet	zo.	Ik	kies	voor	een	kunstleraar	als	vakdocent,	ik	zie	mezelf	
nog	niet	zo	theoretische	vakken	geven,	niet	zoiets	als	geschiedenis.	Ik	heb	een	
voorliefde	voor	praktische	vakken.	Dat	ligt	me	beter,	ook	omdat	ik	er	meer	ver-
stand	van	heb.	
Binnen het vak, houd je er dan op een bepaalde manier rekening mee? Is 
dyslexie ook binnen het beeldende een issue? 
Ik	ben	het	voor	mezelf	nog	nooit	echt	tegengekomen.	Of	toch	wel,	ja,	een	leraar	
die	iets	moeilijk	uitlegt,	van	de	hak	op	de	tak	springt.	Er	moet	wel	iets	van	orde	
zijn.	Het	is	belangrijk	om	te	weten	waar	je	aan	toe	bent.	Een	duidelijk	stappen-
plan.	Ook	op	papier	krijgen,	dat	is	belangrijk.	Duidelijke	uitleg	over	welke	stap-
pen,	handelingen,	je	moet	ondergaan.		Heel	veel	mensen	zijn	trouwens	praktisch	
ingesteld.	Als	ze	het	een	keer	horen	of	zien,	dat	ze	het	dan	gewoon	kunnen.		Dus	
een	goede	demonstratie.	Dan	kun	je	het	alsnog	op	papier	zetten.	Mijn	ervaring	is	
dat	als	je	iets	praktisch	goed	laat	zien,	met	goede	aanwijzingen,	bijvoorbeeld	via	
een	Youtube-filmpje		Japanse	boekbindkunst	laten	zien,	of	uitleg	over	lino-snijden	
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of	hoe	maak	je	iets	in	steendruk	–	zo	en	zo,	dat	mensen	dat	sneller	oppakken.		Ja,	
dan	komt	het	beeldend	denken	weer,	want	dan	onthoud	je	die	beelden,	die	sla	je	in	
je	interne	geheugen	op	als	foto	,	als	filmpje	of	wat	dan	ook,	met	of	zonder	narra-
tieve	toelichting.	Je	zet	ze	vast	in	je	hoofd.	Ik	denk	dat	mensen	met	dyslexie		-	juist	
omdat	ze	in	beelden	denken	–	daardoor	ook	makkelijker	en	sneller	voorbeelden	of	
voorgedane	handelingen	kunnen	uitvoeren.	

Met dank aan, 
interviewer Mieke van Os
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Bijlage 4: voor de begeleider:  vragen aan de leerling
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Bijlage 5: Zorgstructuur; gesprek met interne begeleiders (zorgteam) 

Mevrouw	Ankie	Bloemendaal	van	het	ROC	Eindhoven	en	mevrouw	Tiny	Thelosen	
van	het	Novalis	College,	middelbare	school	voor	Vrijeschoolonderwijs	in	Eindhoven.

Mevrouw Bloemendaal, om het gesprek met u te openen: is er een domein 
waarop het ROC Eindhoven extra is geëquipeerd?
“De	zorgleerlingen	krijgen	begeleiding	 in	alles	wat	er	 speelt.	Ze	hebben	binnen	
ons	zorgteam	vijf	begeleidingsgesprekken	en	als	we	er	daarbinnen	niet	uitkomen,	
verwijzen	we	door	in	samenspraak	met	de	ouders.	De	sterke	kant	van	ons	is	de	
sociaal	emotionele	begeleiding.	We	hebben	twee	maatschappelijk	werkers	met	in	
totaal	 rond	de	dertig	uur.	Op	de	Sterrenlaan	zit	de	dienst	O	&	S,	Onderwijs	en	
Studentenservice;	ook	daarheen	sturen	we	studenten	door	voor	psychosociale	be-
geleiding.	Dat	gaat	dieper	dan	onze	begeleiding.	Er	zit	iemand	van	de	GGZ,	een	
psycholoog,	een	beroepskeuzeadviseur,	iemand	van	het	Steunpunt	Handicap	(voor	
bijvoorbeeld	mensen	met	dyslexie,	ADHD,	et	cetera),	een	specialist	autisme.	Daar	
zit	dus	veel	specialisatie.	Wij	verwijzen	het	liefst	binnen	de	school,	dus	binnen	het	
ROC	Eindhoven.	We	zijn	zoveel	mogelijk	probleemoplossend	bezig.	Wat	is	er	aan	
de	hand?	Waar	kunnen	we	helpen?	En	zo	gauw	het	kan	weer	terug	de	klas	in.	Als	
het	heel	lastig	is	binnen	het	rooster	dan	komt	er	iemand	van	de	Sterrenlaan	naar	
deze	locatie.	Kunnen	ook	de	medewerkers	op	de	Sterrenlaan	geen	uitkomst	bieden	
dan	wordt	verder	verwezen	naar	de	huisarts,	extern”.	

Hoe lang duren de vervolgtrajecten?
“Het	langst	duurt	het	traject	van	oriëntatie-	en	beroepskeuze.	Zo’n	drie	maanden.	
Een	andere	keer	volstaan	enkele	gesprekken	of	volgt	de	student	een	training.	We	
hebben	van	faalangst	tot	plannen	en	organiseren.	Deze	lopen	acht	tot	tien	weken.	
Een	student	hoeft	niet	het	hele	traject	te	doorlopen.	We	hebben	iedere	dinsdagoch-
tend	vergadering	en	bespreken	dan	alle	aangemelde	studenten.	Soms	is	het	ook	
zo	dat	de	problematiek	dermate	hoog	is	dat	we	bij	de	bespreking	al	besluiten	“we	
gaan	deze	leerling	samen	met	de	ouders	adviseren	naar	de	psycholoog	te	gaan.	
Want	dit	kunnen	we	niet	handlen,	er	speelt		te	veel’.		We	begeleiden	de	leerling	in	
zoverre	dat	deze	op	school	kan	functioneren.	Het	gezin	heeft	er	natuurlijk	wel	heel	
veel	mee	te	maken,	maar	als	het	zo	diep	zit	of	er	is	zoveel	aan	de	hand,	dan	gaan	
we	niet	eerst	van	alles	op	poten	zetten”.

Wat is uw ervaring mevrouw Thelosen, is dyslexie inmiddels wel bekend?	
“U	refereert	aan	de	situatie	destijds	in	de	sector	Ambachtelijke	Technische	Boven-
bouw.	Deze		liep	langere	tijd	wat	achter	op	dit	gebied,	het	was	een	klein	eilandje	
en	bewoog	zich	wat	losser	van	de	rest	van	de	opleiding.	In	de	afgelopen	tijd	zijn	
er	echter	veel	vernieuwingen	doorgevoerd	op	dit	gebied.	En	tegenwoordig	let	het	
zorgteam	van	de	school	–	eigenlijk	nagenoeg	iedere	school	denk	ik	-	sterk	op	dys-
lexie	en	andere	leerproblemen	bij	leerlingen.
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In uw informatie staat dat het ROC een zogenoemd doorstroomportfolio 
hanteert; daarin wordt veel gevraagd…
Mevrouw	Ankie	van	de	Bloemendaal	antwoordt:	“Ja,	wanneer	een	leerling	in	het	
zorgteam	komt	 en	wij	 denken	 ‘hoe	heeft	 hij	 het	 op	 zijn	 vorige	 school	 gedaan’,	
dan	raadplegen	we	het	doorstroomportfolio.	De	dingen	die	daarin	van	belang	zijn,	
worden	overigens	ook	al	wel	meegenomen	in	de	intake.	Alle	teams	doen	de	intake	
zelf	per	team	en	bij	de	intake	vragen	we	door	op	het	doorstroomportfolio;	dit	is	
in	lijn	met	het	intakeprotocol.	Er	staat	bijvoorbeeld	in	of	iemand	dyslectisch	is	en	
wat	speciale	aandacht	nodig	heeft	en	/	of	dat	iemand	bijvoorbeeld	àndere	leerpro-
blemen	heeft.	Daarvan	wordt	wel	aantekening	gemaakt	en	het	wordt	ook	door-
gespeeld.	Maar	het	komt	ook	voor	dat	er	iets	aan	de	hand	is	met	een	leerling	en	
dat	wíj	denken	‘kunnen	we	iets	terugvinden	in	het	doorstroomportfolio?’	Het	heeft	
onze	aandacht	om	dat	aan	te	scherpen	en	te	verbeteren,	om	uberhaupt	de	intake	
te	verbeteren”.	

De voormalige school vult het doorstroomportfolio toch ook in? Dan zijn 
de leerlingen met dyscalculie of dyslexie toch bekend?	
“Als	het	goed	is	wel.	We	komen	wel	eens	tegen	dat	het	om	de	een	of	andere	reden	
niet	bekend	is.	Dan	is	het	vaak	nog	niet	gediagnosticeerd	en	is	het	nog	wat	vaag.	
Ook	daarin	zijn	er	verschillen”.	Ankie	vervolgt:	“We	merken	dat	er	nog	steeds	leer-
lingen	zijn	die	hun	extra	zorgbehoefte	niet	vermelden.	Ze	komen	op	een	nieuwe	
school	en	willen	dan	met	een	schone	lei	beginnen.	Zijn	bang	om	opnieuw	een	be-
paald	stempel	te	krijgen.	Het	hoeft	niet	altijd	een	probleem	te	zijn.	Wat	we	vaak		
zien	is	dat	het	op	het	VMBO	allemaal	nog	goed	ging,	met	of	zonder	ondersteuning.	
Op	een	MBO	wordt	het	allemaal	wat	onoverzichtelijker,	moeilijker,	competentiege-
richter.	Studenten	moeten	meer	samenwerken	en	dan	is	de	overgang	groot.	Dan	
komt	het	probleem	dyslexie	vaak	pas	om	de	hoek	kijken”.	

Tiny, herkent u dat ook voor het Novalis College?	
	“Jazeker,	ook	bij	ons	komt	het	voor	dat	een	leerling	het	niet	uit	zichzelf	aangeeft	of	
dat	het	bij	ons	niet	bekend	is.	Tegenwoordig	wordt	het	meestal	al	op	jonge	leeftijd	
ontdekt.	Op	dit	moment	zijn	de	leerlingen	die	op	een	bepaald	aspect	wat	achter-
blijven	vaak	in	groep	3	en	4	op	de	basisschool	in	kaart.	Maar	er	zijn	altijd	leerlingen	
die	het	hebben	weten	te	camoufleren	of	kunnen	compenseren,	bijvoorbeeld	omdat	
ze	een	hoger	niveau	hebben.	Het	lukt	hen	dan	om	met	behulp	van	eigen	ontwik-
kelde	manieren	ermee	om	te	gaan.		In	het	voortgezet	onderwijs	-	of	soms	nog	later	
bij	een	vervolgopleiding	-		komt	het	er	dan	vaak	alsnòg	uit	doordat	ze	dan	ineens	
anders	moeten	gaan	leren.	Op	dat	moment	werken	hun	aangeleerde	manieren	niet	
meer	voldoende	om	het	te	compenseren.		Of	ze	hebben	er	lang	begeleiding	op	ge-
had	en	kunnen	er	inmiddels	voldoende	mee	uit	de	voeten”.

Hoe zit dat met dyscalculie? Heeft dat binnen de opleiding evenveel aan-
dacht als dyslexie? 
“Op	het	ROC	was	 dyscalculie	 tot	 voor	 kort	 eigenlijk	 nooit	 een	 direct	 probleem,		
omdat	rekenen	geen	examenvak	was.	Dat	is	het	nu	wel.	Dus	dat	is	een	heel	groot	
probleem.	We	krijgen	dan	ook	veel	 leerlingen	aangemeld	met	dyscalculie	en	we	
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kunnen	er	op	dit	moment	nog	niet	voldoende	mee.	Er	worden	nu	wel	hulpklassen	
ingezet.	Bij	de	opleiding	onderwijsassistent	is	het	al	langer	opgezet,	want	bij	hen	
is	het	natuurlijk	een	heel	belangrijk	vak.	Voor	taalproblemen	zijn	er	al	ondersteu-
ningslessen	geregeld,	omdat	het	een	examenvak	is.	Voor	leerlingen	met	dyscalculie	
is	er	nog	onvoldoende	in	een	oplossing	voorzien.	Heel	het	ROC	loopt	hier	tegenaan.	
We	moeten	hier	op	korte	termijn	iets	mee	gezien	de	mogelijke	gevolgen	voor	de	
gezakt-geslaagd-regeling.	Dat	is	een	prioriteit.	In	het	verleden	kwam	het	ook	voor,	
maar	nu	zijn	er	echt	de	nodige	aanmeldingen.	Het	besef	 ís	er	ook	nadrukkelijk,	
we	moéten	hier	iets	mee…	Op	dit	moment	zeggen	we	‘schakel	je	omgeving	zoveel	
mogelijk	in	om	te	helpen’.	‘Docent,	kijk	of	je	misschien	een	aangepast	programma	
voor	deze	student	hebt,	dat	ze	misschien	niet	alles	hoeven	te	doen’.		En	ze	krijgen	
van	ons	als	dat	nodig	 is	sociaal-emotionele	ondersteuning	omdat	ze	dyscalculie	
hebben.	Om	te	kijken	in	hoeverre	ze	er	last	van	hebben	en	dat	ze	het	dan	ook	een	
beetje	kunnen	laten	rusten	in	het	omgaan	mét”.	

Het is nooit een probleem geweest voor ze, want er kraaide geen haan 
naar?	
“Ja,	nu	heeft	ook	een	leerling	ineens	een	probleem.	Het	gaat	nu	meespelen	in	de	
onderwijsprestatie	en	nu	komt	het	boven	water.	Er	waren	voorheen	ook	geen	re-
kenlessen,	behalve	dan	bij	onderwijsassistent.	Nu	dus	wel.	Voor	dyslexie	 ligt	er	
sinds	kort,	maar	toch	alweer	sinds	drie	jaar,	een	protocol	met	heel	veel	richtlijnen”.	

Hoe gaat de begeleiding bij dyslexie in haar werk?	
Tiny	Thelosen	van	het	Novalis	College	vertelt:	“Eens	in	de	zes	weken	vind	er	een	
groot	zorgoverleg	plaats	en	eens	in	de	veertien	dagen	een	klein	zorgoverleg.	Bij	
die	bijeenkomsten	zijn	onder	andere	aanwezig	het	Maatschappelijk	Werk,	de	Leer-
lingenbegeleiding,	de	Remedial	teacher,	de	dagelijkse	leiding	én	de	Zorgcoördina-
toren.	We	kijken	wie	wat	kan	betekenen	voor	de	leerling	en	wie	capaciteit	heeft	
om	dat	op	te	pakken.	De	leerling	staat	in	eerste	instantie	onder	begeleiding	van	
een	zorgcoördinator.	Al	snel	plannen	we	twee	lesuren	in	om	vragen	en	antwoorden	
goed	door	te	nemen.	We	bespreken	de	adviezen,	werken	aan	het	zelfvertrouwen,	
geven	tekst	en	uitleg	bij	de	hulpmiddelen	zoals	de	readingpen,	leesliniaal	en	een	
klokje.	We	bespreken	de	serie	studieboeken	alsook	de	meervoudige	intelligentietest	
die	onderdeel	is	van	het	zorgplan.	Dit	staat	allemaal	in	het	Masterplan	Dyslexie.	
Doorgaans	krijgt	de	leerling	de	eerste	zes	maanden	Remedial	Teaching.	Wanneer	
blijkt	dat	er	te	weinig	vooruitgang	is	,	wordt	de	dyslexie-coördinator	ingeschakeld.	
Desgewenst	 volgt	 in	 overleg	 een	 aanvraag	 voor	 een	 dyslexieonderzoek	 bij	 het	
overkoepelende	Zorgteam	Zeist.	Voordat	verder	wordt	gegaan	met	een	onderzoek	
moet	duidelijk	zijn	dat	de	taalstoornis	écht	hardnekkig	is”.		Van	de	Bloemendaal	
onderstreept	dat	laatste	en	vult	aan:	”	Ik	ga	allereerst	kijken:	is	er	een	diagnose?	
Is	er	nog	geen	diagnose	dan	is	de	vraag	‘wat	levert	de	wetenschap	je	op’	op	zijn	
plaats	,	want	het	kost	een	hoop	moeite.	Of	ze	moeten	het	voor	de	examenfacilitei-
ten	doen.	Zeggen	ze:	‘dat	wil	ik	graag’	dan	zetten	we	testen	en	vooronderzoeken	in	
gang.	Een	psycholoog	moet	het	vervolgens	vaststellen	en	geeft	dan	een	dyslexie-
verklaring	af.	De	student	krijgt	een	zorgpas.	Dyslexie	komt	overigens	vaak	voor	in	
combinatie	met		ADHD”.	
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Zorgpasje? Extra examenfaciliteiten?
“Elke	zorgleerling	heeft	een	pasje”	licht	Thelosen	toe.	“Er	zijn	drie	soorten	pasjes:	
een	oranje	pas	die	wordt	verstrekt	bij	leerstoornissen	zoals	dyslexie,	dyscalculie	
en	NLD.	Een	 lilapas	 staat	 voor	 fysieke	problemen	 /	 stoornissen	waaronder	 epi-
lepsie,	diabetes,	een	slaapstoornis,	et	cetera.	Een	groene	pas	 is	gekoppeld	aan	
gedrags-	en	psychische	stoornissen;	voorbeelden	daarvan	zijn	bijvoorbeeld	PDD-
Nos,	Syndroom	van	Asperger,	Gilles	de	la	Tourette	en	andere.	De	leerling	legt	bij	
elk	proefwerk	of	 overhoring	het	pasje	duidelijk	 zichtbaar	op	 tafel.	De	docenten	
zien	 snel	welke	 stoornissoort	 de	 leerling	heeft	 om	hiervoor	de	 juiste	maatregel	
te	 treffen.	Zoals	bijvoorbeeld	extra	werktijd	 toekennen	of	 rekening	houden	met	
spelfouten.	De	 leerlingen	met	dyslexie	kunnen	hun	toetsen	digitaal	maken.	Ook	
krijgt	een	leerling	een	speciaal	lettertype	wat	leerlingen	met	dyslexie	makkelijker	
kunnen	lezen.	Een	ontwerp	van	Christian	Boer.	Voor	alle	duidelijkheid	plakken	de	
leerlingen	ook	een	sticker	op	hun	proefwerk	om	de	docent	eraan	te	herinneren	re-
kening	te	houden	met	hun	dyslexie	probleem”.	Ankie	van	de	Bloemendaal	vult	aan:		
“Landelijk	zijn	audiovisuele	ondersteuning	en	extra	toetstijd	verplicht.	Bij	kinderen	
met	dyslexie	bekijk	ik	verder	in	individuele	gesprekken	of	ze	wel	of	geen	schrijf-	en	
leestherapie	gaan	doen.	Ik	vraag	hen:	‘waar	loop	jij	tegenaan,	wat	heb	je	nodig,	
wat	kunnen	we	samen	organiseren,	zodat	jij	zonder	problemen	de	opleiding	door-
komt?	Bij	gerichte	vragen	van	mij	kunnen	de	leerlingen	dat	heel	goed	aangeven.	
Soms	geven	ze	aan	problemen	te	hebben	bij	plannen	en	organiseren.	Dan	krijgen	
ze	tips	of	worden	daarvoor	doorverwezen	naar	O	&	S.	Soms	geven	ze	aan	dat	het		
lastig	is	om	een	verslag	te	schrijven,	dan	ga	ik	ze	bijvoorbeeld	aanleren	om	met	
een	mindmap	te	werken.	Dat	is	vaak	een	heel	handig	hulpmiddel.	Het	is	nog	niet	
zover	dat	we	docenten	hebben	geïnstrueerd	over	‘hoe	dyslectische	studenten	te	
benaderen’.	Over	het	algemeen	kun	je	stellen:	wat	goed	is	voor	een	leerling	met	
dyslexie	is	ook	goed	voor	de	andere	leerlingen!	Denk	hierbij	aan	een	goede	struc-
tuur	in	de	les,	een	goede	inleiding	-	kern	-	en	slot.	Aan	het	begin	van	de	les	de	link	
met	de	vorige	les	aangeven	en	een	heldere	toelichting	bij	het	huiswerk”.	

Zijn er nog andere hulpmiddelen?	
Thelosen:	“Op	verschillende	computers	hier	op	school	is	het	programma	Kurzweil	
geïnstalleerd.	Dat	is	een	geavanceerd	digitaal	dyslexieprogramma	met	mogelijk-
heid	van	scannen,	lezen,	spellen,	schrijven	en	leren.		Het	programma	kan	digitale	
teksten	voorlezen,	welk	bestandstype	ook	wordt	gebruikt.	Pdf,	Word,	internet	en	
overige	 bestanden	 vormen	 geen	 enkel	 probleem.	 Het	 Scan-	 en	 Leerstation	 zet	
geautomatiseerd	tekst	van	papier	om	in	een	digitale	tekst.	Zonder	dat	de	lay-out	
en	afbeeldingen	van	het	origineel	verloren	gaan.	Ook	is	er	een	sprekende	reken-
machine.	Ouders	kunnen	ook	voor	thuis	tegen	betaling	een	licentie-toegang	krij-
gen”.	Ook	Ankie	is	druk	bezig	met	software	ter	ondersteuning;	voor	het	ROC	is	dat	
het	programma		Claroread,	eveneens	een	spraak-	en	leesprogramma	ROC	breed	in	
te	voeren.	“Het	moeilijke	is	om	wat	je	hoort	om	dat	om	te	zetten	naar	geschreven	
taal.	Zeg	je	‘ei	‘	dan	moet	je	goed	nadenken,	hoe	schrijf	je	‘ei’,	want	welke	is	het?	
Dat	zit	bij	doorsnee	mensen	goed	in	het	hoofd,	maar	dat	beeld	is	er	niet	bij	men-
sen	met	dyslexie.	In	moeilijke	combinatie	zoals	‘spr’,	worden	veel	fouten	gemaakt.		
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Soms	hoort	een	leerling	het	ook	niet	goed,	al	is	dat	zelden.	Het	is	een	hardnekkig	
probleem	op	woordniveau	waar	veel	mee	samenhangt.	Véél	meer	als	waar	de	ge-
middelde	mens	weet	van	heeft!”,	verduidelijkt	van	de	Bloemendaal.	

Zijn dergelijke zorgpasjes niet stigmatiserend of pestgevoelig?
Niet	echt,	is	de	mening	van	beide	zorgcoördinatoren.	Het	is	algemeen	bekend	en	
daardoor	ook	geaccepteerd.	Op	beide	 scholen	wordt	niemand	gepest	omdat	hij	
zo’n	pasje	of	stoornis	heeft.	Mevrouw	Thelosen	geeft	aan	dat	ook	buiten	school	
het	beleid	faam	heeft	dat	er	goed	met	leerlingen	met	een	zorgvraag	wordt	omge-
gaan,		waardoor	de	school	mogelijk		meer	leerlingen	met	verschillende	stoornissen	
aantrekt.	Van	de		350	leerlingen	die	de	sector	telt,	daarvan	hebben	er	maar	liefst	
77	leerlingen	dyslexie.	Een	leerling	met	dyslexie	 is	dan	ook	geen	bijzonderheid.	
Ook	mevrouw	van	de	Bloemendaal	heeft	die	ervaring.	Bovendien	zijn	kinderen	met	
dyslexie	vaak	erg	creatief	en	hebben	ze	andere	kwaliteiten	sterker	ontwikkeld.	Dat	
blijkt	ook	uit	onderzoek.	Je	merkt	het	aan	hun	hobby’s	en	interessegebieden	Dat	
is	ook	belangrijk	om	te	benadrukken,	verwoorden	beiden:	‘je	hebt	een	handicap,	
waardoor	je	andere	dingen	sterker	ontwikkelt	dan	anderen	die	dat	niet	hebben’.

Leerlingen weten het dus van elkaar?
Een	nadrukkelijk	knikken	van	beide	coördinatoren:	“Meestal	wel.	De	begeleiding	 is	
meestal	buiten	de	les,	soms	is	het	onder	de	les.	Steeds	kijken	we:	wat	is	beter	voor	
jou?	In	een	groep	of	individueel?	Als	een	leerling	ervoor	kiest	om	het	niet	bekend	te	
maken,	heeft	het	ook	veel	te	maken	met	het	zelfbeeld	en	met	zelfvertrouwen.	De	klas	
hoeft	het	niet	te	weten,	het	kan	buiten	de	klas	om.	Een	studie-	en	zorgbegeleider		zal	
het	wel	ook	altijd	bespreken	met	de	leerling	of	student:	wat	is	de	reden	dat	jouw	klas-
genoten	het	niet	mogen	weten?		Ze	kunnen	je	ook	ondersteunen	en	je	krijgt	daardoor	
ook	meer	begrip	van	de	anderen.	Die	benadering	zal	zeker	worden	ingezet”.

Betrekt u ouders bij het zorgbeleid en de zorgbegeleiding?
Ook	hier	eensgezindheid.	Bij	de	eerste	informatieavond	vertellen	beide	scholen	iets	
over	leerlingen	met	een	zorgvraag	en	hoe	de	school	ermee	omgaat.	Ook	met	de	
emotionele	kant	van	het	hebben	van	een	zorgvraag.	“Van	meet	af	aan	willen	we	
onnodige	drempels	weghalen.	Niet	alleen	leerlingen	en	ouders	hebben	onze	aan-
dacht.	Ook	collega-docenten!	Hebben	ze	een	vraag	en	weten	we	het	niet,	dan	gaan	
we	bellen”,	benadrukt	van	de	Bloemendaal.	“Het	is	niet	zo	dat	er	speciaal	iemand	is	
voor	ons,	maar	we	gaan	hem	of	haar	wel	zoeken.	Ook	verzorgen	we	studie-items	
die	de	omgang	met	zorgleerlingen	raken.	Bijvoorbeeld	een	themabijeenkomst	over	
pesten	of	over	de	klimaatschaal:	hoe	kun	je	die	in	de	klas	hanteren?	Het	activeert,	
mensen	gaan	er	toch	over	nadenken”.	Mevrouw	Thelosen	besluit:	“Het	is	belang-
rijk	om	goed	op	de	hoogte	te	blijven	van	de	state	of	the	art.	Daarom	volgen	we	
als	zorgteam	regelmatig	scholingsdagen.	Zo	wonen	we	de	landelijke	Zorgdag	bij	of	
een	landelijke	dyslexiedag.	Het	beleid	eromheen	heeft	misschien	in	het	verleden	te	
lang	stilgelegen.	Nu	krijgt	het	alle	aandacht”.	

Met	dank	aan,	
interviewers	Vivi	Schreurs	en	Mieke	van	Os
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[Uit	de	actualiteit]
Volkskrant 2 maart 2013
Onderzoekers	van	het	Childrens	Hospital	Boston	zien	in	2011	bij	kleuters	met	dys-
lexie	afwijkingen	in	het	hersennetwerk.	Er	zijn	verschillende	theorieën.	De	70-er	
jaren	geeft	als	oorzaak	dat	het	euvel	zit	in	dat	deel	van	de	hersencentra,	dat	de	
woordklanken,	de	fonemen,	verwerkt.	Nieuwere	inzichten	gaan	in	de	richting	van	
‘onvermogen	om	goed	naar	een	stemgeluid	te	luisteren’.	De	hersenstam	verwerkt	
klankveranderingen	onzorgvuldig.	Onderzoekers	tonen	aan	dat	kinderen	in	Enge-
land,	Spanje,	China	en	Finland	allemaal	over	hetzelfde	struikelen:	ze	lijken	allemaal	
doof	voor	de	eerste	aanzet	van	klanken.	Klinkt	iets	als	een	vioolstreek	of	als	een	
trompetter?	De	auditieve	schors	hoort	het	verschil	niet.	Woordblind	of	woorddoof	
is	dan	de	vraag?	Daardoor	is	het	ook	lastig	om	het	woordritme	aan	te	voelen.	En	
daardoor	weer	is	het	ook	moeilijk	om	de	klanken	in	het	verbale	werkgeheugen	te	
krijgen.	Door	hun	luisterproblemen	kunnen	dyslectische	kinderen	de	letterklanken	
minder	goed	onderscheiden	en	wordt	het	bij	het	lezen	en	schrijven	een	rommeltje	
in	het	hoofd.	Weer	later	ontdekken	onderzoekers	dat	dyslectische	kinderen	wel	een
redelijk	leestempo	ontwikkelen	als	hun	rechter	hersenhelft	de	linker	te	hulp	schiet.	
Deze	kinderen	lezen	dan	met	twee	hersenhelften;	normaal	gebeurt	dat	alleen	links.	
De	kleine	hersenen	spelen	niet	alleen	een	sleutelrol	bij	lezen	en	schrijven,	ook	bij	
rekenen,	traplopen	en	bij	nog	veel	meer.
Slecht	namen	en	losse	feiten	onthouden,	slecht	in	multitasken	en	in	de	tafels	van
vermenigvuldiging.	Vandaar	die	herkenning	bij	dyslectici	onderling.	Toch	geldt	geen	
van	die	kenmerken	voor	allemaal.	Dyslexie	is	grillig!	De	eigenschappen	verschil-
len	van	persoon	tot	persoon.	De	eigenschappen	verschillen	weer	van	taalgebied	
tot	taalgebied.	Niet	gek	misschien:	elke	taal	stelt	de	hersenen	weer	voor	andere	
moeilijkheden.	China	kent	veel	dyslecten	van	het	visuele	type,	Engeland	van	het	
foneme	type.	Recent	is	In	Aken	een	overzichtsartikel	verschenen,	geschreven	door	
onderzoekersStefan	 Heim	 en	 Marion	 Grande	 (Neuroscience	 and	 Education).	 Zij	
concluderen	dat	er	dus	verschillende	vormen	van	dyslexie	bestaan	en	alle	voor-
gaande	theorieën	dus	een	beetje	gelijk	hebben.	Met	het	nodige	onderzoek	komen	
ze	tot	drie	clusters:	de	groep	met	fonologische	problemen,	de	tweede	groep	heeft	
visuele	problemen	en	de	derde	een	mix	van	fonologische,	visuele	en	auditieve	pro-
blemen.	Elk	type	vraagt	eigenlijk	om	begeleiding	op	maat.
Voor	de	ene	kan	een	speciaal	 lettertype	helpen,	voor	een	ander	doet	dat	niets.	
Maar	ja,	leren	lezen	en	schrijven	is	zoiets	als	leren	autorijden.	Ook	al	zijn	er	grote	
verschillen,	iedereen	zal	het	examen	moeten	halen	en	daarvoor	is	het	nodig	be-
paalde	handelingen	in	te	laten	slijten.	Hoe	dan	ook.	VolgensAryan	van	der	Leij	van	
de	Universiteit	van	Amsterdam	blijft	het	daarom	voorlopig	een	kwestie	van	oefe-
nen,	oefenen,	oefenen.	Meer	kennis	kan	wel	helpen	om	eerder	in	te	grijpen.
Dat	kan	veel	ellende	voorkomen.	Daarover	zijn	alle	onderzoekers	het	eens.	Hoe	
eerder	je	begint	hoe	beter.	Kinderen	die	halverwege	groep	twee	tot	halfweg	groep	
vier	een	ondersteunend	programma	krijgen,	ondervinden	minder	leesproblemen.	
Het	devies	is	dan	ook:	niét	wachten	tot	er	(echte)	leerproblemen	zijn.	Elsje	van	
Bergen	promoveert	daar	binnenkort	op.	Al	met	betrekkelijk	eenvoudige	testen	-	
zoals	snel	kleuren	benoemen	en	klanken	onderscheiden	-	kun	je	reeds	bij	kleuters	
de	kans	op	dyslexie	schatten.	Zéker	als	er	sprake	is	van	dyslexie	bij	één	van	de	
ouders.	Testen	bij	ouders	en	kinderen	samen	levert	voldoende	indicatie	om	bij	een	
kleuter	dan	al	direct	in	te	grijpen.
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Bijlage 6: interview met een zorgleerling ROC 

[Interview	met	zorgleerling	met	NLD	(Non	Non	Verbal	Learning	Disorder)]	

Mag ik je wat vragen over NLD? (Non Verbal Learning Disorder). Wat be-
tekent dat?
Dat	is	een	ontwikkelingsstoornis	op	non	verbaal	gebied.	
Wat is de kern?
Ik	ben	op	mijn	taalgebruik	best	wel	goed,	maar	in	mijn	non	verbale	dingen	loop	ik	
achter.	Ze	vertellen	me	op	mijn	werk	bijvoorbeeld	wanneer	iemand	boos	is,	hoe	ik	
daarmee	om	kan	gaan.	In	mijn	stagewerk	houden	ze	daarmee	dus	rekening.	
Zou dit vak Beeldende Vorming je daarin kunnen helpen? Het heeft veel te 
maken met kijken, voelen…?
Mmm,	nooit	zo	over	nagedacht….
Je brengt op school ook je eigen ontwikkeling in kaart. Je hebt Popge-
sprekken, functioneringsgesprekken, portfoliogesprekken?	
Popgesprekken	daar	 is	wel	mee	gewerkt,	maar	minimaal,	 is	niet	zo	 interessant.	
Wordt	niet	echt	naar	gekeken.	Niet	gecontroleerd.	In	het	begin	wel,	nu	niet	meer.	
We	leren	veel	over	onszelf	op	school.	Hoe	je	bent,	hoe	je	op	anderen	overkomt.	
Soms	kom	je	anders	over.	Soms	spelen	er	dingen	waar	je	mee	zit	en	die	invloed	
kunnen	hebben	op	je	gedrag.	
Je moet kwetsbaar durven en kunnen zijn?
Ja,	er	zit	een	behoorlijke	persoonlijke	component.	Bijvoorbeeld	kom	je	bot	over	of	
typeert		iemand	het	als	‘eerlijk’.		De	docenten	gaan	daarmee	ook	aan	de	gang.	Ook	
via	spelvormen,	door	feedback	te	leren	geven	en	te	geven,	door	samenwerkings-
vormen	in	te	zetten.	Dat	gaat	in	loopbaanbegeleiding.
Heb je ooit sociale vaardigheidstraining gehad op school en hoe keek je  
aan tegen dat vak?
Ja	een	beetje	als	een	potlood	in	mijn	oren	vak.	Beetje	soft.		Achteraf	heeft	het	ze-
ker	zijn	nut	en	heeft	het	geholpen.		Ik	weet	nu	beter	hoe	ik	ben,	waaraan	ik	moet	
werken.	Wanneer	je	met	mensen	werkt,	moet	je	dat	wel	zelf	weten!
Krijg je terugkoppeling?	
Ja,	beperkt.	Dan	heb	ik	bijvoorbeeld	erg	mijn	best	gedaan	op	mijn	opdrachten	en	
dan	krijgt	je	snel	‘goed’.	Natuurlijk	ben	ik	daar	blij	mee.	Ik	heb	ook	graag	echt	ook	
feedback	over	hoe	ik	het	doe	met	een	goede	onderbouwde	uitleg	over	wat	beter	
kan	en	hoe	ik	dat	kan	aanpakken.	Dat	betekent	niet	dat	er	hogere	eisen	gesteld	
moeten	worden,	die	zijn	best	oké,	want	het	geldt	ook	zeker	niet	voor	 iedereen,	
dan	kan	ik	er	wel	verder	mee	en	dat	motiveert.		Het	is	fijn	om	te	weten	hoe	je	het	
doet,	ook	al	voelt	het	wel	eens	als	kritiek.	Docenten	verschillen	daarin,	in	de	wijze	
van	hoe	ze	terugkoppelen	en	of	dat	wel	of	juist	niet	motiveert.	
Is het voor jou hier op school in groepen moeilijker? Voel je je veilig?
Bij	sommigen	meer	dan	bij	anderen.
Wat kan een docent doen om jou goed te begeleiden?
Duidelijkheid	bieden.	Ik	kan	me	maar	op	één	ding	richten,	beter	dan	op	tien	dingen	
tegelijk.	Ik	kàn	wel	tien	dingen	tegelijk	doen,	maar	ik	ga	toch	maar	een	ding	tege-
lijk	doen.	Het	laatste	onthoud	ik	meestal	en	dan	ga	ik	daar	wat	mee	doen.	Geef	je	
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tien	stappen	tegelijk,	dan	onthoud	ik	de	laatste	stap.	Staat	het	stapsgewijs	op	papier:	
1,2,3,4	…	dan	kan	ik	het,	want	dan	loop	ik	gewoon	vanaf	papier	alle	stappen	door!
Staat een opdracht goed op papier, dan heb je er geen moeite mee?
Ja!	Als	het	wordt	uitgelegd,	let	ik	goed	op	en	dan	snap	ik	het	ook	wel	hoor.	Of	vragen.	
Wanneer ben je een goede docent?
Tja,	 individueel	heb	 ik	daar	geen	recept	voor;	 ik	vind	wel	belangrijk	dat	er	eenheid	
wordt	gehanteerd	in	regels.	Bij	sommige	docenten	kan	veel	meer	dan	bij	anderen.	Je	
mag	best	een	beetje	streng	zijn.	Ik	heb	bijvoorbeeld	wel	eens	een	goed	cijfer	gehad,	
terwijl	ik	het	niet	echt	af	had….	Had	ik	eigenlijk	dan	niet	verdiend.	Anderzijds	heb	ik	
ook	een	keer	een	negatief	studieadvies	gehad,	omdat	ik	veel	lessen	had	gemist,	terwijl	
ik	de	opdrachten	heel	goed	had	gedaan	én	er	ook	veel	voor	deed.	
Heb je een zorgpas?
Ja	en	ik	heb	een	paar	gesprekken	gehad	ook	met	het	zorgteam.	Dat	is	goed	geweest.	
Iedereen	is	ook	goed	op	de	hoogte	gesteld.	
Wat vind je ervan dat leerlingen met ADHD, Asperger, NLD en zo in steeds 
grotere groepen komen?
Vind	ik	stom.	Sommige	kinderen	hebben	echt	kleine	groepen	nodig	of	een	rugzakje.	Ik	
heb	thuis	ook	veel	begeleiding	gekregen	van	mijn	ouders.	Van	mijn	moeder	vooral.	Op	
school	heb	ik	niet	zoveel	begeleiding	nodig	gehad.	Maar	als	ze	het	thuis	niet	(kunnen)	
krijgen,	vind	ik	het	belangrijk	dat	ze	het	van	de	overheid	wel	krijgen.		 	

Met dank aan, Mieke van Os
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