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1. Omgaan met dyslexie – de kernboodschap voor de leerling 

 
Leven met dyslexie is lastig, het betekent dat je meer moeite hebt met lezen en spellen. Je leest en 
schrijft langzamer en je maakt meer spelfouten.  
Op school zijn dat juist vaardigheden waar je heel veel mee moet werken. 
De RSG N.O.-Veluwe biedt gerichte ondersteuning voor leerlingen met dyslexie.  
Het helpt je echter niet van de dyslexie af.  
We helpen je om op school zo goed mogelijk de problemen van dyslexie te vermijden, aangepast te 
leren leren en techniek in te zetten om je te helpen.  
Natuurlijk kost het extra tijd en energie, daarom werken we ook aan je motivatie.  
We laten je ervaren dat je meer succes kunt halen; nú op school en láter als je naar vervolgonderwijs 
of werk doorstroomt. 
 
 

2. Het schoolbeleid voor dyslexie 
 
doelen 
De doelen van het dyslexiebeleid van de RSG N.O. Veluwe zijn:  
-  de dyslectische leerling krijgt de gelegenheid om te leren omgaan met de  vastgestelde 
leerstoornis.  
- de leerling moet zo weinig mogelijk worden belemmerd in het volgen van de  opleiding die 
passend is bij de  cognitieve capaciteiten. 
-  de dyslectische leerling kan omgaan met zijn/haar dyslexie. 
-  de dyslectische leerling vergroot de functionele lees- en schrijfvaardigheid,  
 zonodig met hulpmiddelen zoals tekst- naar spraaksoftware. 
 
beleidsbasis 
De ondersteuning van dyslectische leerlingen is door de jaren heen een continu veranderend proces. 
Maatschappelijke en technologische veranderingen hebben voortdurend invloed op de 
dyslexiebegeleiding:   
Gewijzigde exameneisen, de toepassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte zowel in basis- als in voortgezet onderwijs (2009), de opname van de vergoede 
diagnostiek en behandeling via de zorgverzekering voor leerlingen in het basisonderwijs, de 
voortschrijdende ontwikkeling van ondersteunende technologie. 
Al deze zaken staan nader beschreven in het nationale Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs van 
het Masterplan Dyslexie (2011).  
Dit protocol is een belangrijke basis voor het dyslexiebeleid van de RSG N.O. Veluwe. 
 
randvoorwaarden 
Om deze doelen te kunnen bereiken gelden de volgende randvoorwaarden:  
- de leerling staat centraal 
- de ondersteuning verloopt via een geïntegreerde aanpak 
-  de ondersteuning is gedurende de hele schoolloopbaan beschikbaar 
-  de ondersteuning gaat uit van maatwerk: dat wat werkt bij de leerling en wat een zo groot 

mogelijk effect heeft 
 

 
  



de randvoorwaarden nader bekeken 
 

de leerling centraal 
De dyslectische leerling staat in de begeleiding steeds centraal.  
De belangrijkste vraag is: Wat heeft déze leerling nodig?  
Ondersteuning heeft kans van slagen als de leerling daarin ook zelf zeggenschap heeft. De 
ondersteuning moet aansluiten bij zijn eigen doelstellingen en behoeften. Dit betekent in de 
praktijk dat de school samen met een leerling en de ouders nagaat, wat hij nodig heeft om zo min 
mogelijk hinder te ondervinden van zijn problemen.  
De school geeft hierbij aan welke begeleiding en faciliteiten wel of niet mogelijk zijn. 

 
een geïntegreerde aanpak 
Een dyslectische leerling heeft ondersteuning nodig daar waar de gevolgen van dyslexie hem 
belemmeren: bij het volgen van lessen, tijdens proefwerken en examens en bij het maken van 
huiswerk.  
Met ondersteuning in de lessen is de meeste winst te behalen.  
Veel dyslectische leerlingen hebben ook behoefte aan extra instructie tijdens de les, meer tijd bij 
een proefwerk, aangepaste spellingbeoordeling of het gebruik van een laptop met tekst-naar 
spraaksoftware. 
 
ondersteuning tijdens de schoolloopbaan  
Op de RSG N.O. Veluwe krijgen de dyslectische leerlingen in de brugklas wekelijks één lesuur 
dyslexieondersteuning in groepsverband.  
In het tweede schooljaar is er nog eens in de veertien dagen dyslexieonder-steuning in 
groepsverband. 
Voor leerlingen uit de klas 3 en hoger hebben de dyslexiecoaches wekelijks een dyslexie-
spreekuur waar leerlingen én ook ouders gebruik van kunnen maken.    
Buiten de specifieke begeleiding krijgen dyslectische leerlingen faciliteiten, bijvoorbeeld extra tijd, 
aangepaste correctie, gebruik van ondersteunende software, aangepaste wijze van toetsen. 
 
maatwerk  
Ondersteuning moet gericht zijn op maximaal resultaat met een voor de leerling minimale extra 
inspanning. Resultaat betekent voor een dyslectische leerling: een voldoende (of een beter 
resultaat) halen voor een vak, overgaan naar een volgende klas, naar een passende soort 
onderwijs, het examen halen en voldoende voorbereid zijn op een vervolgopleiding of beroep.  

 
     achtergrondinformatie 

Via de website van het KPC is het volledige Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs  te downloaden. 
 

3. Dyslexie nader bekeken 
 
definitie van dyslexie 
De officiële definitie van dyslexie, gehanteerd door de Stichting Dyslexie Nederland, in 
overeenstemming met de Gezondheidsraad, luidt: 
“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”. 

 
hoe dyslexie zich uit 
Bij dyslexie is er sprake van een ernstige lees- en/of spellingachterstand die hardnekkig is 
(automatiseringstekort), ondanks voldoende gelegenheid tot leren.  
Dit tekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral bij complexe taken zoals lange teksten lezen, 
functionele schrijfopdrachten en bij het aanleren van schrijfvaardigheid in de moderne vreemde 
talen.  



Een uitgebreide opsomming van de mogelijke gevolgen van dyslexie voor het leren is opgenomen als 
laatste onderdeel van deze beschrijving. 

 
wat je aan dyslexie kunt doen 
Gericht oefenen helpt wel om het maximale aan lees- of spellingvaardigheid te bereiken, maar zal het 
probleem nooit helemaal wegnemen. Voor veel leerlingen vormt dyslexie een belangrijke 
belemmering om onderwijs op hun eigen niveau te kunnen volgen. Toch valt er wel mee te leven. 
Zeker wanneer een leerling in staat is om dyslexie te compenseren met andere kwaliteiten of leert 
gericht strategieën te gebruiken.  
Dyslexie mag een succesvolle schoolloopbaan op de RSG N.O. Veluwe niet in de weg staan. De school 
doet er dan ook alles aan om, uiteraard binnen haar mogelijkheden en binnen het redelijke, de 
dyslectische leerling zoveel mogelijk te ondersteunen. 

 
4. Signalering van dyslexie 

 
leerlingen waarvoor dyslexie al eerder bekend is geworden 
Sommige leerlingen komen het voortgezet onderwijs binnen met een dyslexieverklaring. Deze 
leerlingen krijgen vanaf de start van het schooljaar begeleiding op de RSG N.O. Veluwe. 
 
verkennend onderzoek voor alle overige leerlingen 
Bij de meerderheid van de leerlingen bestaan hooguit vermoedens voor dyslexie of zelfs dat niet.  
Het is aan de school om (ernstige) problemen met lezen en spellen te signaleren. Die vormen immers 
een belemmering voor het volgen van onderwijs.  
  
De RSG N.O.-Veluwe neemt bij alle brugklasleerlingen in de eerste weken van het schooljaar met het 
Signaleringsinstrument Protocol Voortgezet Onderwijs af.  
Dit instrument bevat het zinnendictee en de stilleestoets. Op basis van de score bepaalt school 
(volgens de normering van het Signaleringsinstrument Protocol Voortgezet Onderwijs) of er 
aanleiding is voor verder onderzoek.  
 
nader onderzoek  
Bij uitval op het verkennend onderzoek start de dyslexiecoach een analyse van het dossier van de 
leerling, eventueel aangevuld met informatie van de basisschool en/of van de ouders (vragenlijst). 
 
voorlopige aanpak / begeleiding 
De leerlingen met een opvallende score op de signaleringstoetsen worden in twee groepen verdeeld: 

1. Leerlingen waarvan de basisschool bij aanmelding al een vermoeden van dyslexie aangeeft 
en die voldoen aan het hardnekkigheidcriterium.  
 
Deze leerlingen worden doorverwezen naar de orthopedagoog. 
 

2. Leerlingen die nog niet voldoen aan het hardnekkigheidcriterium. 
 
Deze leerlingen krijgen een half jaar extra begeleiding aangeboden. Na deze periode worden 
opnieuw het dictee en de leestest afgenomen. Als de scores niet of maar weinig zijn 
verbeterd, geldt dit als bewijs voor de hardnekkigheid van de problemen. Dan wordt 
vervolgens dezelfde procedure gevolgd als voor de leerlingen uit groep 1. 
 

De leerlingen van beide groepen krijgen een zgn. faciliteitenkaart. Op die kaart staat aangegeven op 
welke ondersteuning en faciliteiten de leerling recht heeft bij het volgen van de lessen en vooral bij 
het maken van toetsen.  
Deze kaart heeft een beperkte geldigheid, namelijk alleen tijdens het halfjaar waarin de begeleiding 
plaatsvindt. 

 



diagnose dyslexie 
Het stellen van de definitieve diagnose dyslexie wordt gedaan door een deskundige, de school 
verbonden orthopedagoog. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.  
Voordat een leerling doorverwezen wordt voor nader onderzoek worden de ouders/verzorgers op 
school uitgenodigd voor een extra informatieavond over de dyslexiebegeleiding (september/oktober).  
Uiteindelijk kan dit onderzoek leiden tot een dyslexieverklaring. 
 

5. De dyslexieverklaring 
Een dyslexieverklaring is een officieel document dat afgegeven wordt door een gekwalificeerde 
orthopedagoog of psycholoog en dat voldoet aan de voorwaarden die de Stichting Dyslexie Nederland 
(SDN) eraan stelt.  
Bij de dyslexieverklaring hoort een verslag waarin de resultaten van het diagnostisch onderzoek 
worden beschreven. Het verslag geeft  inzicht in welke  onderwijsbelemmeringen er worden verwacht 
(bijvoorbeeld: kort auditief geheugen; grote problemen met het aanleren van de spelling; meer tijd 
nodig om een tekst te lezen enz.) 
Meestal sluit het verslag af met een aantal handelingsadviezen. Vooral dit laatste is belangrijk. Hier 
kan men lezen welke faciliteiten de leerling nodig heeft om overeenkomstig zijn of haar capaciteiten 
te kunnen presteren.  
 
Zo heeft elke dyslectische leerling recht op de volgende faciliteiten:  

 20% extra tijd bij toetsen,  

 toetsen in lettertype Arial grootte 12;  

 alleen bij Nederlands worden spellingfouten (gedeeltelijk) meegerekend  

 fonetische spelling wordt bij vreemde talen niet fout gerekend.  

 gebruik maken van hulpmiddelen zoals de Daisy speler,  laptop, lees/spraakprogramma’s en 
ingesproken examens. 

 
 
 
De leerlingen waarvoor dyslexie is vastgesteld krijgen een zgn. dyslexiekaart.  
Op die kaart staat aangegeven op welke ondersteuning en faciliteiten de leerling recht heeft bij het 
volgen van de lessen en vooral bij het maken van toetsen. 
 
De RSG N.O. Veluwe erkent elke geldige dyslexieverklaring die voldoet aan de voorwaarden die de 
Stichting Dyslexie Nederland daaraan stelt.  
De dyslexieverklaring samen met het onderzoeksverslag en handelingsadviezen geven de school 
voldoende informatie voor de begeleiding. 

 
6. Begeleiding op de RSG N.O. Veluwe  (Taal-Speciaal) 

De dyslectische leerlingen in de brugklas krijgen wekelijks, in groepsverband, een lesuur 
begeleiding/ondersteuning: "Taal-Speciaal"  
De leerlingen uit de tweede klas krijgen, indien nodig, in het eerste half jaar nog wekelijks deze 
begeleiding/ondersteuning. 
Deze begeleidingslessen worden gegeven door de drie dyslexiecoaches.   
De begeleiding richt  zich op resultaten: een voldoende halen, overgaan naar de volgende klas, slagen 
voor een examen en voldoende voorbereid zijn op een vervolgopleiding of beroep.  
Het doel is om zo efficiënt een maximaal resultaat te bereiken. 
 
De begeleiding/ondersteuning is gericht op: 
• het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling 
• het voorkomen van negatieve gevolgen van dyslexie  m.b.t. schoolprestaties 
• compenserende hulpmiddelen introduceren en ervaringen mee laten op doen.  
• aanreiken van diverse hulpprogramma’s die bij het leren ondersteunen  
• steunkaarten aanreiken/bespreken voor vreemde talen of Nederlands 



• effectief studeren ( huiswerk maken, huiswerkplannen)  
• leren te reflecteren  op taakaanpak en leerstrategieën 
• veel lezen stimuleren en ook het belang van veel lezen onderstrepen 
• ondersteunen/begeleiden bij de aanpak van  “lastige” vakken 
• ondersteunen bij de start  van een werkstuk/verslag 
• gebruik van ezelsbruggetjes stimuleren 
• samen werken met andere leerlingen stimuleren.  
• het leren omgaan en accepteren met  dyslexie  
• psycho-educatie over dyslexie  

 
Voor leerlingen uit klas 3 of hoger en hun ouders is er wekelijks een dyslexiespreekuur. 

 
7. Inzet compenserende hulpmiddelen  

RSG N.O.Veluwe heeft gekozen voor het inzetten van het computerprogramma Kurzweil  (de 
netwerkversie) en de Daisy speler, het apparaat, de computerversie Amis, de Lex-app voor 
studieboeken en de app Daisy Lezer voor leesboeken. 
 
Daisy speler 
De Daisy speler is een voorleesapparaat. Er zijn diverse modellen in de handel. Voor de geavanceerde 
modellen worden bestanden overgezet op een  
SD-geheugenkaart. Door de nieuwste technieken is het ook mogelijk een Daisy speler te downloaden 
(Amis) of met een app te werken. De Lex-app voor de studieboeken en de Daisylezer voor de 
leesboeken. Alle Daisyspelers beschikken over een navagatiesysteem waarbij de leerling naar een 
specifiek hoofdstuk of een specifieke bladzijde kan navigeren.  
 
Kurzweil 3000 
Kurzweil is een computerprogramma dat er op gericht is de problemen van dyslectici maximaal te 
compenseren, en heeft als doel dat de leerlingen hun energie kunnen richten op de inhoud van de les 
in plaats van lees- en schrijftechniek. Kurzweil 3000 leest alle digitale teksten voor in het Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en nog enkele andere talen.  
Kurzweil 3000 spreekt tijdens het typen de letters, woorden of hele zinnen uit. Zo hoort de leerling 
zowel de spelling als de zinsconstructie. Gemaakte fouten worden hierdoor zelfstandig ondekt en 
verbeterd. Met de functie stillezen kunnen teksten herhaald worden gelezen. De gesproken 
spellingcontrole helpt bij het verbeteren van gemaakt fouten. 
 
Op RSG N.O. Veluwe wordt gebruik gemaakt van de netwerkversie Kurzweil 3000. Dit heeft als grote 
voordeel dat het programma, via het benaderen van de schoolserver, door gebruikers op een 
laptop/computer geopend kan worden.  
Ook kunnen leerlingen via een internetverbinding thuis uit met Kurzweil werken. Zij krijgen bij het 
inloggen op school of thuis direct toegang tot hun persoonlijke bestanden en programma-instellingen. 
Aan het gebruik van de netwerkversie Kurzweil zijn voor de leerlingen/ouders geen kosten 
verbonden. 
De schoolboeken voor Kurzweil worden speciaal gemaakt in SEK, een beveiligd bestandsformaat, en 
zijn (bijna allemaal) verkrijgbaar bij Dedicon.  
 
Kurzweil is bedoeld voor dyslectische leerlingen met één of meerdere van de volgende kenmerken: 
- een zeer beperkte leestechniek en daardoor veel moeite met het begrijpen van geschreven 

teksten; 
- zeer matige leesvaardigheid bij een moderne  vreemde taal; de voorleesfunctie geeft ook de 

correcte uitspraak.  
- een  voorkeur voor informatie via gesproken woord; er is een duidelijk verschil tussen begrijpen 

van voorgelezen  tekst en geschreven tekst; 
- problemen met het indelen en strucureren van het werk (leerwerk, presentaties, 

samenvattingen maken e.d.) 



- veel problemen met het schrijven (onleesbaar handschrift zeer veel fouten in de spelling) 

 
 

Dyslectische leerlingen die gaan werken met Kurzweil krijgen een gerichte training/instructie van de 
dyslexiecoach om makkelijk en snel gebruik te kunnen maken van het programma. Bij de 
training/instructie komen onderstaande punten aan de orde:   
- gebruik leren maken van de verschillende voorleesopties  
- het verbeteren van het technisch en begrijpend lezen,  
- correct spellen  
- teksten schrijven 
- studietools  zoals samenvatten en mindmapping inzetten 
- gebruik van sneltoetsen 
- vaardig leren omgaan met toetsen en examens.     

 
 
8.  Dyslexie en het examen  

Voor dyslectische examenkandidaten wordt extra examentijd aangevraagd.   
Het is mogelijk om examenteksten digitaal te verkrijgen voor het computerprogramma Kurzweil of 
voor de Daisyspeler.  
In de regel geldt dat een leerling bij het examen van aangepaste voorzieningen gebruik kan maken 
indien hij/zij dat ook tijdens de begeleiding heeft gedaan. 
Uitgangspunt bij de besluitvorming hierover zijn de examenregels, het onderzoeksrapport en de 
handelingsadviezen van de officiële dyslexieverklaring. 

 
9. Vrijstellingen/dispensatie 

Als een leerling dreigt vast te lopen ondanks goede inzet, worden de mogelijkheden (binnen de 
wettelijke kaders) bekeken voor een vrijstelling voor de moderne vreemde talen. De school neemt 
hiertoe het besluit, meldt dit waar nodig aan de onderwijsinspectie en zorgt voor een onderbouwde 
verantwoording.  

 
10 Mogelijke gevolgen van dyslexie voor het leren 

Uit: “Dit is dyslexie Achtergrond en dyslexie” van A. van der Leij   

lezen •  Traag en niet accuraat (hardop) lezen, ook bekende  woorden worden 
niet altijd vlot en goed gelezen 
•  Het weglaten en/of toevoegen van woorden  
•  Technisch lezen vraagt te veel aandacht waardoor er  weinig 
aandachtscapaciteit over is voor tekstbegrip 
•  Omdat lezen zoveel tijd en inspanning kost, leveren  vooral lange 
teksten problemen op 

spellen •  Veel spelfouten, zowel in complexe als in alledaagse,  eenvoudige 
woorden 
•  Bij onbekende spellingen onvoldoende kunnen  terugvallen op 
een adequate strategie (regelstrategie,  inprentstrategie, luisterstrategie) 
•  Bij onbekende spellingen onvoldoende kunnen  terugvallen op 
het analyseren van woorden in  (bekende)  woorddelen en 
afzonderlijke letters 
• Weinig inzicht in woordopbouw. Dit kan zich uiten in: 
 moeite met het herkennen van delen uit woorden die 
 hetzelfde zijn, waardoor het lezen en spellen trager              en met 
meer fouten gaat (bijv. de vorm -heid zit zowel in  schoonheid als in 
wijsheid) 



leren/algemeen • Problemen met het leren en lezen van losse woorden  (zonder context) 
• Woordvindingsproblemen 
 Doordat het lezen zoveel aandacht vraagt, te weinig 
 aandachtscapaciteit voor het volgen van de  tekststructuur, waardoor 
de rode draad zoek raakt en  het maken van een samenvatting moeilijk 
is  
• Het tekort aan aandachtscapaciteit kan ook leiden  tot: 

•  Niet begrijpen van complexe vragen 
•  Niet onthouden van meervoudige instructies, terwijl  ze de 
afzonderlijke taken wel kunnen  uitvoeren 
•  Moeite met teksten/boeken met onoverzichtelijke 
 structuur/lay-out 
•  Door te weinig lezen blijft de woordenschat soms  beperkt 
•  Afname van tempo en nauwkeurigheid als er  onder  druk 
gewerkt moet worden (proefwerken,  schoolonderzoeken, examens) 

• Door niet-nauwkeurig lezen problemen met het maken van  multiple-
choice-toetsen,waar kleine verschillen in  antwoorden vaak cruciaal zijn 
• Moeite met het maken van aantekeningen, tijdens het  luisteren 
• Moeite met het(snel) opschrijven van informatie die  wordt gedicteerd 
door de leerkracht 
• Moeite hebben(en fouten maken) bij het overnemen  van 
aantekeningen van het (digi)bord 
• Fouten maken of fouten over het hoofd zien bij het  zelf corrigeren 
van oefeningen tijdens klassikale  besprekingen 
• Moeite met het onthouden of ophalen van  namen/begrippen uit het 
geheugen(denk aan  jaartallen bij geschiedenis en topografie bij 
 aardrijkskunde) 

spreken/luisteren • Moeite met onthouden van uitspraak van  woorden/klanken 
• Moeite met het verstaan van 'snelle spraak’ 
• Moeite met luisteroefeningen, omdat de woorden en  klanken niet goed 
worden verwerkt 
• Moeite met luisteroefeningen vanwege gebrek aan  tijd,  omdat 
het lezen van de vraag en opschrijven van het  antwoord meer tijd kost 
dan de gegeven tijd 

moderne vreemde 
talen 

• Moeite met het onthouden van geleerde woorden, er  is onvoldoende 
resultaat van intensief oefenen. Dit  werkt door in alle overige 
vaardigheden (spreken,  luisteren, begrijpend lezen en schrijven) in de 
 moderne vreemde talen 
• Moeite met het aanleren van nieuwe klank-teken- koppelingen 
waardoor de uitspraak moeilijk  eigen  gemaakt wordt  
• Moeite met het verstaan van snelle spraak van  moedertaalsprekers in de 
moderne vreemde talen 
• Moeite met spellen 
• Moeite met afleiden van woordbetekenis en spelling,   doordat er weinig 
inzicht in woordopbouw is 
• Moeite met het herkennen van delen uit woorden die  hetzelfde zijn, 
waardoor het lezen en spellen trager  en met meer fouten gaat (bijv. 
jour zit zowel in  aujourd’hui als in toujours en journal) 
• Moeite met het leggen van de relatie tussen spelling,  grammatica en 
betekenis, waardoor er spelfouten  gemaakt worden (bijv. enemys 
i.p.v. enemies;  
 Hande i.p.v. Hände; tu pense i.p.v. tu penses). 
• Gebruik van de Nederlandse spelling bij het schrijven  in de moderne 
vreemde talen 



taak- en 
werkhouding 

• Ongestructureerd, inadequaat en/of vluchtig  taakgedrag en 
werkhouding  
• Moeite met plannen en vasthouden van de volgorde  van denkstappen 
• Onvoldoende werkverzorging 
• Onvoldoende metacognitieve vaardigheden voor  zelfsturing 
• Inadequate leerstijlen 
• Onvoldoende of tanend doorzettingsvermogen 

 


