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Inleiding 
 
De laatste jaren neemt het aantal leerlingen met dyslexie toe. Dit komt in elk geval doordat 
er steeds beter op dyslexie gescreend wordt.  
Gelukkig zijn er veel leerlingen die daar prima mee overweg kunnen, maar er zijn ook leer-
lingen die tijdens hun schoolloopbaan veel bijstand nodig hebben.  
Dyslexie bestaat nu eenmaal in verschillende gradaties. 
 
Na inmiddels alweer een behoorlijk aantal jaren bezig te zijn met de begeleiding van dyslec-
tische leerlingen op onze H/V afdeling, heb ik met een aantal ouders van dyslectische leer-
lingen contact gehad. Met sommigen is dat contact wat intensiever dan met anderen, maar 
enkele zaken keren altijd weer terug. Zij vertellen me vaak over de ervaringen met hun dys-
lectische kind; over de vermoeidheid, het motivatiegebrek, de inzet die nodig was om een 
school te overtuigen dat er “iets” speelde waardoor hun kind problemen ondervond bij het 
leren en maken van huiswerk, het onbegrip waar tegenaan gelopen werd en de opluchting 
toen de verklaring van het leerprobleem (eindelijk) duidelijk werd. Ook van collega’s die zelf 
dyslectisch zijn heb ik vernomen dat het begeleiden en vergroten van het zelfvertrouwen bij 
dyslectische leerlingen erg belangrijk is. Dat is dan ook het doel dat ik nastreef. 
 
Dyslexie mag geen excuus zijn voor het feit dat een leerling niet presteert. Dyslexie is lastig 
maar de leerling kan leren om te gaan met zijn ‘handicap’. Dit zal een positieve invloed heb-
ben op de schoolprestaties.  
De leerling kan dit echter zeker niet alleen. De steun van ouders, de dyslexiecoach maar ook 
het docententeam en de ondersteuning van de staf zijn onontbeerlijk om dyslexie een min-
der groot probleem te laten zijn. 
  
 
Drs. M. Simons, dyslexiecoach Thorbecke Prinsenlaan 
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Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie Prinsenlaan Visie op Dyslexie 
 
Het Thorbecke Voortgezet Onderwijs heeft de volgende visie in het vaandel staan: 
 
“ Het Thorbecke doet méér dan alleen opleiden voor een vwo- of havodiploma. Het Thorbec-
ke besteedt ook veel aandacht aan de ontwikkeling van je talent(-en), omdat we vinden dat 
je daar een rijker mens van wordt. Het Thorbecke VO heeft méér talentherkenning en talent-
ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Het Thorbecke VO biedt veel mogelijkheden om ta-
lenten op het gebied van (top)sport en kunst en cultuur te ontplooien.”  
 
En verder is het volgende voor de school heel belangrijk: “de zorg voor de leerlingen is ook 
een belangrijke zaak. Buiten de docenten en de mentoren die de leerlingen goed kennen en 
signalen over studie en welzijn zo goed mogelijk oppakken kent de school nog een aantal 
deskundigen, die voor extra begeleiding zorgen. Eén van die mensen is de dyslexiecoach. De-
ze is er speciaal voor de leerlingen met dyslexie. De school kent een dyslexieprotocol, waar-
door  leerlingen met dyslexie door alle docenten op de juiste wijze geholpen kunnen worden. 
Verder kunnen leerlingen die taalproblemen (op het gebied van spelling en lezen) ondervin-
den gescreend worden op dyslexie, meestal op verzoek van een mentor en altijd met toe-
stemming van de ouders, waarna, al naar gelang de uitslag er verdere stappen ondernomen 
kunnen worden voor de juiste begeleiding. 
 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanle-
ren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dys-
lexie is een handicap die nooit over gaat. De dyslecticus moet leren ermee om te gaan. Ook  
dyslectische leerlingen behoren onderwijs te volgen dat past bij hun niveau; hun dyslexie 
mag daarbij geen belemmering zijn. Op basis van de schoolvisie en de omschrijving van de 
handicap komen we tot de volgende visie: 
 
Men moet dyslectische leerlingen de gelegenheid bieden om te leren omgaan met hun 
dyslexie. Zij mogen daarbij niet belemmerd worden in het volgen van de opleiding waar-
toe zij op grond van hun cognitieve capaciteiten in staat zijn. Verder moeten wij ervoor 
zorgen dat deze leerlingen niet hun zelfvertrouwen verliezen of waar dat al wel is gebeurd, 
moeten wij er alles aan doen om dat weer op te bouwen. 
 
We zullen de leerling moeten begeleiden gedurende zijn of haar hele schoolloopbaan. De 
leerling moet betrokken worden bij de opzet van de begeleiding. In de onderbouw en de 
bovenbouw moet de leerling aan kunnen geven welke hulp en/of faciliteiten belangrijk voor 
hem of haar zijn en welke inspanning(en) hij/zij zelf wil en kan leveren. De begeleiding zal 
erop gericht moeten zijn de leerling met een minimale extra inspanning een maximaal resul-
taat  te laten behalen.  
Voor een dyslecticus betekent dit een voldoende halen voor de vakken, overgaan naar de 
volgende klas, een examen halen en voldoende voorbereid zijn op de vervolgopleiding.  
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Probleem: 
 
Dyslectische leerlingen kunnen in het voortgezet onderwijs problemen hebben met: 

• lezen en/of spellen op woordniveau in het Nederlands en in de moderne vreemde 
talen. Te denken valt dan aan: nieuwe klank-tekenkoppelingen en ingewikkelde 
spellingsafspraken.     

• het snel en accuraat lezen (decoderen) van teksten bij ALLE vakken. 

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

Taal speelt een zeer belangrijke rol in het dagelijks leven. Misschien nog wel méér dan we 
ons realiseren. Een leerling met dyslexie kan het dus moeilijk hebben wanneer de benodigde 
begeleiding, zowel thuis als op school, ontbreekt. Helaas komt het nog steeds voor dat er 
over een leerling gezegd wordt dat er niet gewerkt wordt, dat er geen inzet is, dat motivatie 
ontbreekt. Dit is zeker niet in alle gevallen terecht. 
 
Zie onderstaand schema:  Herkenbaar? 
 
 
► LEZEN  ► UITVOEREN TAKEN ► PROBLEMEN HIERBIJ 
► SPELLEN ► UITVOEREN TAKEN ► KUNNEN LEIDEN TOT NEGATIEF 
► LUISTEREN ► UITVOEREN TAKEN ► ZELFBEELD EN/OF GEBREK AAN 
► SPREKEN ► UITVOEREN TAKEN ► MOTIVATIE 
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Begeleiding van leerlingen met dyslexie:  
A.    Brugklas: Leerlingen met dyslexie: 
Door verwerking van de informatie die wij hebben van leerlingen die zich inschrijven voor 
één van onze brugklassen, is aan het begin van het schooljaar (bij de mentor) bekend welke 
brugklasleerlingen dyslectisch zijn. Deze leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een 
algemene faciliteitenkaart. Deze kaart behoren de leerlingen in de lessituatie op tafel te leg-
gen. Het docententeam ontvangt van de dyslexiecoach  informatie over de leerlingen met 
dyslexie en de hun geboden faciliteiten. 
De dyslexiecoach bespreekt met deze leerlingen de faciliteitenkaart en legt uit hoe ze deze 
kaart kunnen gebruiken op school. Een aandachtspunt is dat de mentor de betreffende leer-
ling inbrengt in de rapportvergaderingen zodat bijgehouden wordt hoe de leerling met z’n 
dyslexie omgaat.  
 
B.    Brugklas:  Leerlingen met een vermoeden van dyslexie: 
In een aantal Onderwijskundige Rapporten (OKR) wordt door de basisschool aangegeven dat 
er een vermoeden is van “mogelijke dyslexie”. Soms wordt aangegeven dat er RT gevolgd is 
op de basisschool. De handelingsplannen van de basisschool zitten meestal niet bij de infor-
matie. Overigens komt het nog steeds te vaak voor dat er met het “vermoeden” op de basis-
school niets gebeurd is. Vaak staat er echter niets over welk vermoeden dan ook in het OKR 
en valt er alleen uit de scores bij taal iets op te maken. 
Om eventueel nog niet “ontdekte” dyslectische leerlingen op te sporen wordt er aan de do-
centen Nederlands en MVT vanaf het begin van het eerste schooljaar gevraagd de leerlingen 
die uitvallen direct te melden bij de dyslexiecoach, zodat zij door de dyslexiecoach (na toe-
stemming van de ouders) kunnen worden getest met de Een-minuut-test (EMT) en de Kle-
peltest, en als dat nodig blijkt met nog enkele ander testen. Mochten er bij deze testen te 
lage scores gehaald worden, dan moeten zij een paar maanden een intensief spellings- en/of 
leesprogramma doorlopen en worden zij opnieuw, op dezelfde wijze getest. Mocht nu blij-
ken dat de resultaten vooruit zijn gegaan dan krijgt de leerling in een afsluitend gesprek te 
horen dat er geen aanwijzingen van dyslexie zijn, maar dat het wel van groot belang is om te 
blijven oefenen met, bijvoorbeeld www.beterspellen.nl om de spellingsvaardigheid op peil 
te houden; de ouders worden per mail van deze uitkomsten op de hoogte gesteld. Ook 
wordt het advies gegeven om veel te lezen. Het is van groot belang dat een leerling ‘leeski-
lometers’ maakt. Net als met een sport, waar je door training steeds beter kunt worden, 
geldt dat ook voor de taalvaardigheid. Trainen, trainen, trainen, enzovoort. 
Zijn de resultaten uit de tweede testen net zo laag als of lager dan die uit de eerste ronde, 
dan wordt de ouders aangeraden om hun kind te laten testen om meer zekerheid te verkrij-
gen omtrent eventueel aanwezige dyslexie. Deze testen kunnen niet op school plaatsvinden 
maar moeten door een erkend instituut worden afgenomen, voor rekening van de ouders.  
 
Mocht er nu gebleken zijn dat de leerling heel langzaam leest, maar is er verder niets aan de 
hand, dan kan er in overleg met de leerling en diens ouders een leesprogramma gestart 
worden, waarbij de leerling dagelijks moet lezen en regelmatig moet komen om hardop te 
lezen. Vervolgens neemt de dyslexiecoach nogmaals een stilleestest af en aan de hand van 
die resultaten wordt er, weer in samenspraak met de ouders besloten of de leerling toch nog 
moet worden doorverwezen voor verder onderzoek. 

http://www.beterspellen.nl/
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Ook hier geldt dat de vervolgonderzoeken niet door de school mogen worden gedaan, maar 
door een (erkend) bureau, naar keuze van de ouders. De ouders krijgen  een volledig bijge-
werkt verslag mee met daarbij de kopieën van de verschillende afgelegde testen en maken 
zelf de afspraak bij het onderzoeksbureau van hun keuze. Ouders moeten de kosten voor dit 
onderzoek zelf betalen. Indien deze leerlingen dyslectisch blijken te zijn, krijgen zij alsnog 
dezelfde faciliteiten als de leerlingen die bij binnenkomst al dyslectisch bleken te zijn. Dit 
regelt de dyslexiecoach. 
Mentoren en docententeam krijgen ook dan weer bericht over de leerlingen met dyslexie en 
de benodigde faciliteiten. Tevens wordt de dyslexie genoteerd in het leerlingvolgsysteem 
van de school. 
 
C.    Leerlingen met dyslexie vanaf leerjaar 2: 
Het is de bedoeling om in de onderbouw vooral nadruk te leggen op het leren omgaan met 
de dyslexie en de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de dyslectische leerling te verg-
roten; leerlingen moeten leren zélf aan te geven bij hun docententeam wat zij bij  bepaalde 
vakken nodig hebben om goede resultaten te behalen. Het begeleiden in de onderbouw 
vraagt om een goede communicatie tussen leerling en docent, mentor en afdelingsleider en 
met de dyslexiecoach. Dat ouders hierbij ook een belangrijke rol spelen, spreekt vanzelf. In 
de bovenbouw kunnen leerlingen die problemen ondervinden terecht bij de dyslexiecoach. 
In dat geval zullen we per leerling bekijken wat er nodig is om hem of haar goed te laten 
functioneren. De nadruk ligt vooral op de facilitering.  
 
D.    Leerlingen met vermoeden dyslexie vanaf leerjaar 2: 
Leerlingen waarvan in de leerlingenbesprekingen aangegeven wordt dat zij mogelijk dyslec-
tisch zijn, moeten via de afdelingsleider/mentor aangemeld worden bij de dyslexiecoach. 
Het vermoeden moet wel onderbouwd worden door het aanleveren van bewijs, zoals gege-
vens uit het leerlingendossier, observaties uit de lessituatie en eventueel gemaakt werk. 
Vooral het werk van de moderne vreemde talen en Nederlands en de rapportcijfers spelen 
hierbij een cruciale rol. Er wordt dan begonnen deze leerlingen d.m.v. de EMT en de Klepel-
testen te testen. Als de scores hiervan tegenvallen, neemt de dyslexiecoach contact op met 
de ouders en bespreekt een eventuele mogelijkheid om hun kind te laten testen.  
Leerlingen vanaf leerjaar 4 en hoger hoeven geen RT-traject gevolgd te hebben om toch in 
aanmerking te komen voor verder onderzoek. De resultaten van de testen dienen natuurlijk 
wel aangeleverd te worden. 
 
E.    Leerlingen in het eindexamen: 
Dyslectische leerlingen die met het eindexamen bezig zijn krijgen de mogelijkheid om in af-
zondering van de klas bij de moderne vreemde talen hun luistervaardigheids-SE  te doen 
onder begeleiding van de dyslexiecoach die de pauzes tussen de fragmen- 
ten verlengt zodat de leerling extra tijd krijgt om de vragen te lezen en het juiste antwoord 
te kiezen.  
Op grond van de deskundigenverklaring (van psycholoog of orthopedagoog) kan de duur van 
het centraal examen met, ten hoogste een half uur worden verlengd. Ook kan, weer alleen 
op grond van de deskundigenverklaring gebruik gemaakt worden van een computer/laptop 
met spellingscontrole of met tekstverklanking of een reading-pen. De school mag NIET meer 
zelf zorgen voor vergrotingen van de examenopgaven. Het is tegenwoordig ten strengste 
verboden de envelop met opgaven eerder te openen dan bij de start van de examenzitting.  
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Het CITO zorgt er sinds enkele jaren voor dat alle examenteksten afgedrukt worden op Let-
tertype Arial, grootte 12, zodat er van tevoren geen enveloppen meer geopend hoeven te 
worden om opgaven te vergroten. Een eindexamenleerling kan ervoor kiezen om één of 
meerdere eindexamens d.m.v. een door het DUO geleverde CD op de computer te maken en 
de te lezen teksten af te luisteren via een koptelefoon. Dit moet al in een vroeg stadium (ok-
tober) bij de examencommissie zijn aangevraagd en de dyslectische leerling krijgt alleen toe-
stemming om tijdens het examen op de computer het eindexamen te maken ALS hij/zij 
daarmee heeft geoefend bij de dyslexiecoach, zodat de leerling niet tijdens het examen voor 
verrassingen kan komen te staan. De directie moet deze aanpassingen melden bij de inspec-
tie.  
 
 
F. Werken met Alinea. 
 
Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid om thuis en op school te werken met het 
ondersteuningsprogramma Alinea. Dit programma heeft o.a. een voorleesfunctie, maar kan 
ook helpen bij spellingsproblemen. Bijvoorbeeld bij het maken van werkstukken. Ook toet-
sen en SO’s mogen, als de leerling al werkt met Alinea, gemaakt worden met behulp van dit 
programma. Dit is ook het geval bij de afnames van SE’s en het CSE. 
De dyslexiecoach verzorgt de trainingen om te kunnen starten met Alinea. 
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De  rol van de betrokken personen. 
 
1.    De leerling 
De leerling is gemotiveerd, zet zich in voor het schoolwerk, zowel binnen de les als thuis bij 
het maken van huiswerk. Helaas zal dit laatste meer tijd kosten dan bij een gemiddelde leer-
ling, maar dat is een deel van de ‘handicap’ waar de dyslectische leerling mee om moet (le-
ren) gaan. De leerling weet waar hij/zij recht op heeft, kan verwoorden welke ondersteuning 
nodig is en heeft genoeg zelfvertrouwen om aan te geven wanneer er iets in de ondersteu-
ning veranderd kan worden. 
 
2.    De ouders 
De ouders zijn zich bewust van de dyslexie van hun kind, weten wat voor hindernissen hun 
kind kan tegenkomen op school en geven dit eventueel aan bij de mentor, afdelingsleider, 
zorgcoördinator of dyslexiecoach als hier sprake van is.  
 
3.    De mentor 
De mentor bespreekt de leerling met het team in iedere leerlingbespreking. De mentor 
spreekt de leerling regelmatig op gebied van dyslexie. De mentor onderhoudt contact met 
de dyslexiecoach. 
De mentor is op de hoogte van de dyslexiekaart en de faciliteiten die de leerling nodig 
heeft/gebruikt. Dit kan in de leerlingbespreking gevolgd en geëvalueerd worden.  
 
4.    De afdelingsleider 
De afdelingsleider behoudt de uiteindelijke verantwoording voor de dyslectische leerling. Hij 
kan in het uiterste geval beslissen of een cijfer van een dyslectische leerling wel of niet  
meegeteld mag worden om, voor hem, zwaarwegende redenen. 
 
5.    Het docententeam 
Aan het begin van elk schooljaar informeert de dyslexiecoach het team over de dyslectische 
leerlingen. Het team weet welke leerlingen dyslectisch zijn en houdt rekening met de dyslec-
tische leerling gebaseerd op de algemene faciliteitenkaart. De docent bespreekt met de be-
treffende leerling of er voldoende ondersteuning is voor het betreffende vak. De docent is 
op de hoogte van specifieke aandachtspunten voor het eigen vak. 
 
6.    De dyslexiecoach 
De dyslexiecoach is betrokken bij de screening van dyslectische leerlingen, het begeleiden en 
het afnemen van noodzakelijke testen. Dit, eventueel  in overleg met de zorgcoördinator en 
de schoolmaatschappelijk medewerkster. De dyslexiecoach verzorgt de faciliteitenkaart voor 
de dyslectische leerling en informeert het team over leerlingen bij wie dyslexie wordt ver-
moed of is geconstateerd. 
 
De dyslexiecoach begeleidt en steunt de leerling wanneer docenten zich niet houden aan 
gemaakte afspraken. En deze zoekt samen met de leerling naar oplossingen bij sociaal-
emotionele of acceptatieproblemen. Verder onderhoudt de dyslexiecoach contact met de 
mentor.  
 
 



 

Thorbecke Voortgezet Onderwijs, afd. H/V, Prinsenlaan 82, 3066 KA Rotterdam, telefoon 010 – 2890450 
Versie 2019 - 2020, drs. M. Simons, dyslexiecoach. 

 

10 

 
Tot slot kan de dyslexiecoach informatie aan het docententeam geven met informatie  die 
bestaat uit: 

• een PowerPoint presentatie en fragmenten uit enkele informatieve DVD’s 
over dyslexie. 

• A-4 formaat “dyslexiekaartje/kleine moeite groot plezier”  uitgegeven 
door masterplandyslexie.nl 

• kopie uit “Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs” 
Signalering/Diagnose en Begeleiding, vaksectie gericht. Hierin wordt per 
vaksectie uitgelegd waar leerlingen met dyslexie  
tegenaan kunnen lopen en wat daar eventueel aan te doen is om dit te 
voorkomen. 

 
7.    Het examensecretariaat 
Het examensecretariaat is bekend met de namen van de dyslectische leerlingen. Het exa-
mensecretariaat zorgt dat er aan de eisen met betrekking tot het afnemen van toetsen /  
School Examens  en landelijk examen voldaan wordt. Op het protocol staat aangegeven wel-
ke leerlingen dyslectisch zijn. De namen worden doorgegeven aan de inspectie. Bij aanvraag 
Cito-toetsen etc. worden er dyslectische versies aangevraagd. Het examensecretariaat houdt 
contact met de dyslexiecoach. 
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Tot slot: 
 
Hoewel we inmiddels al veel ervaring hebben in het begeleiden van de dyslectische leerling, 
besef ik terdege dat er altijd nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarom sta ik altijd open voor 
(positieve) feedback en ideeën van ouders en andere belangstellenden. Daar waar mogelijk 
zal ik ervoor zorgen verbeteringen aan te brengen als we daar de dyslectische leerling mee 
van dienst kunnen zijn, maar één ding staat vast: 
 
De dyslexiecoach kan dit niet alleen met de leerling. Een goede samenwerking en bereidwil-
ligheid is noodzakelijk. Oplossingen zullen niet altijd kant en klaar aangeleverd kunnen wor-
den. Iedereen die betrokken is bij leerlingen zal hieraan mee moeten werken. 
Ik vraag dus met klem om uw medewerking!  Mocht u zich meer willen verdiepen in dyslexie 
dan volgen hierbij belangrijke sites: 
 
www.masterplandyslexie.nl 
www.digischool.nl 
www.dyslexie.pagina.nl 
www.anderslezen.nl 
www.lexima.nl 
www.eindexamen.nl 
www.steunpuntdyslexie.nl 
www.huiswerkbegeleiding/ezelsbruggetjes 
 
of: google eens op “dyslexie”! 
 
Ik streef naar een jaarlijkse evaluatie en bijstelling van dit protocol.  
Ik sta open voor elke opmerking die het dyslexiebeleid op deze afdeling vooruit kan helpen.  
 
 
 
Drs. M. Simons, dyslexiecoach Thorbecke Prinsenlaan 
 
Rotterdam, 2019 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masterplandyslexie.nl/
http://www.digischool.nl/
http://www.dyslexie.pagina.nl/
http://www.anderslezen.nl/
http://www.lexima.nl/
http://www.eindexamen.nl/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.huiswerkbegeleiding/ezelsbruggetjes


 

Thorbecke Voortgezet Onderwijs, afd. H/V, Prinsenlaan 82, 3066 KA Rotterdam, telefoon 010 – 2890450 
Versie 2019 - 2020, drs. M. Simons, dyslexiecoach. 
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Bijlage: 
 
1. Faciliteitenkaart (onderbouw: geel / bovenbouw blauw). 
 

Dyslexiekaart               TVO Rotterdam     Havo-Vwo   
Datum:  
 
 
 
 
 
 
Remedial Teacher: 

 
Naam :  
 
Faciliteiten: 

❑ Vergroot schrift bij toetsen (Arial 12) 
❑ Extra tijd bij toetsen (10 min. per 45 min) 
❑ Aangepaste normering spelling bij de talen 
❑ Ook mondeling overhoren bij de talen 
❑ Spellingfouten in zaakvakken niet meerekenen 
❑ Hardop lezen niet verplicht, eventueel eerst laten voorbe-

reiden 
❑ Formulering van antwoorden bij zaakvakken soepel beoor-

delen 
❑ Extra instructie van de docent indien nodig 
❑ Gebruikmaken van hulpmiddelen (laptop, daisy 

speler, gesproken boekvorm e.d.) indien nodig 
 

 
 
 
 
Verantwoordelijkheid leerling 

Tijdens de les 

• Zorg voor goede aantekeningen; kopieer ze anders 

• Vraag indien nodig  hulp aan een medeleerling of docent 
Huiswerk 

• Verdeel de leerstof over meerdere dagen. Niet in een keer de hele woordenlijst, maar iedere dag 
een paar woorden en de vorige weer herhalen.  

• Schrijf woordjes op of gebruik een overhoorprogramma op de computer 

• Lees een tekst opnieuw als je niet weet wat er staat 
Bij toetsing 

• Schrijf bovenaan je toetsblaadje de letter “ D” 

• Leg je dyslexiekaart duidelijk zichtbaar op tafel 

• Vraag om extra instructie als je een opdracht niet goed kunt lezen 

• Controleer je werk ; niets vergeten 

• Vraag zonodig om extra tijd 

 
 


