
   
 

 

 

Dyslexie 

 

Definitie 

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) hanteert de volgende definitie:  

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

en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau" (SDN, 2008).  

Drie criteria voor de onderkenning van dyslexie (classificatie): 

1) Er is sprake van een ernstige achterstand 

2) Die ondanks remediering aanhoudt (didactische resistentie) 

3) En die geen andere verklaring kent.  

 

Kenmerken 

Elke student, dus ook elke student met dyslexie, is verschillend. Leerstijl, intelligentie, opvoeding, 

leeftijd, karakter etc. zijn van invloed op het al dan niet tot uiting komen van de onderstaande 

kenmerken. Neem onderstaand schema door samen met de student om zicht te krijgen op 

belemmeringen en kwaliteiten.  

Positieve kenmerken Belemmerende kenmerken 

 Studenten met dyslexie hebben vaak een 

groot inzicht in de vakinhoud: denken 

vanuit overzicht in plaats vanuit details. 

 

 Zijn gedegen opnemers van informatie – en 

kunnen die kennis ook toepassen. 

 

 Specifieke talenten die horen bij de 

student. 

 Problemen met technisch lezen: 

o Lezen van teksten vraagt veel tijd 

en aandacht. 

o Moeilijk overzicht hebben van de 

inhoud van een tekst.  

o Moeite met meerkeuzetoetsen 

(alleen bij langzame lezers) 

 

 Problemen met schrijven: 

o Schrijven vraagt veel tijd en 

aandacht. 

o Gelijktijdig luisteren naar de docent 

en aantekeningen maken lukt niet.  

o Moeite met het gelijktijdig 

concentreren op inhoud, stijl en 

spelling. 

o Moeite met het samenvatten van 

teksten. 

o Moeite met het ordenen van 

informatie tot een leesbare tekst. 

 

Algemene kenmerken die vaak vóórkomen bij dyslexie, dyscalculie en AD(H)D: 

1. Moeite met structuur, organisatie en planning.  

2. Tijdsduur moeilijk kunnen inschatten.  

3. Over je grenzen gaan. 

4. Interferentie met beelddenken. 

5. Schrijfangst, weerstand tegen lezen en/of schrijven, faalangst. 

 



   
 

 

 

Tips 

Het gaat niet zozeer om kenmerken, als wel over de mate waarin de student belemmeringen 

ondervindt tijdens de studie. Hieronder worden per onderwijssituatie enkele tips genoemd. Ga in 

gesprek met de student om te weten wat het beste helpt. 

 

Contacturen 

Luisteren, ordenen en noteren is lastig, Zorg 

voor  

 een puntsgewijze samenvatting, hand-outs 

en/of een kopie van de aantekeningen.  

 Neem college op op video/ dictafoon; zet 

het op intranet. 

 Toestemming voor laptop gebruik. 

 

‘Even’ doornemen van schriftelijke informatie 

is lastig, zorg voor: 

 Luisterversie. 

 Aparte ruimte om rustig te kunnen lezen. 

 Voorlezen door medestudent. 

Toetsen en examens 

Docent zelf 

 Aangepast lettertype en lay-out (Lettertype 

zonder schreef 12 punt, regelafstand 1,5). 

 Grondige nabespreking van onvoldoende 

gemaakte toetsen, aansluitend bij de 

gemaakte fouten.  

 

N.b. Wees alert op discrepantie tussen 

optreden in de les en toetsresultaten. 

 

Via examencommissie 

 Extra tijd. 

 Niet meerekenen van spelfouten, 

grammaticale fouten en stijlfouten, 

wanneer deze niet een onderdeel van het 

tentamendoel vormen. 

 Aanpassen van de toetsvorm indien die 

onnodige belemmeringen oplevert. 

 Gebruik tekstverwerker en spellingcorrectie 

bij toetsen toestaan. 

 

 

Bij zelfstandige studietaken 

Zorg voor een overzicht van inhoud en 

werkzaamheden met daarbij belangrijke 

namen en begrippen. 

 

Bij stage en afstudeeropdrachten 

Bespreek vooraf met de student hoe hij op de 

stageplaats met zijn dyslexie om kan gaan. 

 

Zoek een passende stageplaats in relatie tot de 

studiebelemmeringen van de student en de te 

behalen stagedoelen. 

Algemeen 

Inzetten van compenserende software als voorleessoftware, spraakherkenning, text-to-speach 

software, enz.  

Ondersteuning bij plannen studieactiviteiten. 

Schriftelijke verwerking laten controleren door anderen. 

Onderwijs ondersteuning bij het structureren en schrijven van eigen teksten, uitgaand van 

talenten en rekening houdend met de zwakke kanten, het beelddenken en schrijfangst.  

Nota bene: dit overzicht is niet volledig. 

 

  



   
 

 

 

Aanpassingen moderne vreemde talenonderwijs: Engels 

Engels is voor veel studenten met dyslexie een lastige taal om te leren. Dit komt doordat het 

Engels een niet transparante taal is: met 26 letters worden 44 fonemen weergegeven die op 561 

verschillende manieren kunnen worden geschreven. Hieronder belemmeringen die studenten met 

dyslexie kunnen ervaren en enkele tips om het talenonderwijs voor studenten met dyslexie 

toegankelijker te maken.  

 

Lezen en luisteren 

Wat kan opvallen/ belemmeren: 

 Door opbouw van details naar geheel is 

lastig, focus houden 

 Lezen kost veel tijd 

 Woordenschat is vaak beperkt 

 

Wat kan helpen: 

 Lezen en luisteren vanuit het overzicht: 

bespreek vooraf waar de tekst of het 

gesprek over gaat, de opbouw, enz. 

 Toetsen van begrip hoeft niet altijd 

schriftelijk, maar kan ook mondeling. 

 Leer studenten voorspellend lezen (i.p.v. 

spellend of radend), of snellezen 

 Hulpmiddel: voorleessoftware 

 Uitbreiden van woordenschat en 

woordbeeld met visuele ondersteuning, 

beleving, enz. 

  

 

 

Spreekvaardigheid 

Wat kan opvallen/ belemmeren: 

 Woordenschat is vaak beperkt 

 Grote verschillen tussen studenten met 

dyslexie 

 

 

Wat kan helpen: 

 Stressreductie 

 Geef studenten de tijd het gesprek voor te 

bereiden, bijv. met een relevante 

woordenlijst. 

 Laat in kleine groepen oefenen. 

 Uitbreiden van woordenschat met visuele 

ondersteuning, beleving, enz. 

 Laat de juiste uitspraak van woorden 

horen, voor ze te laten zien c.q. lezen. 

 

Schrijfvaardigheid 

Wat kan opvallen/ belemmeren: 

Denken gaat sneller dan het spreken en 

opschrijven. Hierdoor: 

• ontbreken delen in een verhaal; 

• worden ‘vanzelfsprekende’ onderdelen 

overgeslagen. 

• ontstaan rare zinnen. 

• ontbreekt de kern in een tekst. 

 

Wat kan helpen: 

 Geef handvatten ten aanzien van de 

opbouw van de tekst 

 Inhoud: Stimuleer te starten vanuit de 

inhoud en structuur (mindmap) 

Spelling en grammatica 

Wat kan opvallen/ belemmeren: 

 Leren van spelling en grammatica duurt 

langer (of lukt helemaal niet) 

 Toepassen van nieuwe regel in andere 

situatie gebeurt niet (vanzelf). 

 

Wat kan helpen:  

 Klankspellingschrift bij vaak voorkomende 

fouten. Voorbeeld: 

Foot {U}: cook, woman, bullet, could 

Dress {e}: bed, already, said, says, many, 

bury, leopard, friend.  

 Schrijfwijze oefenen met uitspraak. 

 Spellingcorrectie (altijd!), evt. achteraf 

 ‘Netwerk’ nakijkers 



   
 

 

 

 Formulering: laat studenten 

ondersteunende software gebruiken, bijv. 

Dragon bij het schrijven en 

voorleessoftware  om de eigen tekst ‘na te 

kijken; enz. 

 Stimuleer studenten de eigen tekst  waar 

mogelijk, de tekst na te laten lezen door 

een ander. 

 Stel bij het nakijken de diverse onderdelen 

na elkaar centraal en niet tegelijk, te 

beginnen bij het belangrijkste: inhoud, 

opbouw, zinsbouw, spelling. 

 

 Grammatica via stappenplan in schema 
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