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Voorwoord 
Op 1 december 2003 is de Wet op Gelijke Behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte van kracht geworden op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt 

en openbaar vervoer.  
Krachtens deze wet dient het onderwijs toegankelijk te zijn voor iedereen, ook 

voor studenten die belemmeringen ondervinden bij het volgen van onderwijs. 
Wanneer een student een aanpassing nodig heeft om de opleiding te kunnen 
volgen dan is de onderwijsinstelling verplicht om die aanpassing ook te 

realiseren. Bij aanpassingen kunt u denken aan extra studietijd, aanpassing van 
het gebouw of van de toetsingsvorm. 

Jammer genoeg ondervinden studenten in de praktijk nog vaak problemen bij 
het realiseren van dergelijke voor hen noodzakelijke aanpassingen. Docenten 
willen vaak wel helpen, maar ondernemen vervolgens lang niet altijd actie om de 

noodzakelijke aanpassingen voor studenten ook daadwerkelijk te realiseren.  
Een ander probleem is dat aanpassingen vaak nog gezien worden als een gunst 

in plaats van een recht. Studenten moeten vaak voor elk studieonderdeel 
opnieuw de noodzakelijke aanpassingen regelen in overleg met de docent en de 
examencommissie. Dit kost studenten veel tijd en energie, terwijl ze vaak toch al 

meer tijd en energie tijd kwijt zijn aan studeren dan hun medestudenten zonder 
functiebeperking.  

Voor studenten met dyslexie gelden deze problemen ook. Een bijkomend 
probleem voor deze studenten vormen nog steeds voorkomende vooroordelen 
als ‘studenten met dyslexie horen niet thuis op een universiteit of hogeschool’. 

Het argument van onderwijsgevenden is dan dat studenten op een ‘fatsoenlijk’ 
niveau dienen te kunnen lezen en schrijven.  

 
Met deze wegwijzer wil handicap + studie studentendecanen en 
studentbegeleiders informeren over wat er in de literatuur en op Internet te 

vinden is over dyslexie dat ze bij hun werk, voorlichting aan docenten en 
ondersteuning van studenten, kunnen gebruiken.  

 



 3 

1. Wat is dyslexie? 
 
Deskundigen en wetenschappers zijn het er (nog) niet over eens waardoor 

dyslexie precies wordt veroorzaakt en, daarmee samenhangend, hoe dyslexie het 
beste behandeld kan worden. Om ervoor te zorgen dat een definitie van dyslexie 

zo min mogelijk mensen met leerstoornissen uitsluit hanteert de Stichting 
Dyslexie Nederland (SDN) een zuiver beschrijvende, onderkennende definitie van 
dyslexie: 

 
‘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’ (Leij et al, 2003).  
 

Dyslexie onderscheidt zich van gewone lees- en spellingproblemen door haar 
hardnekkigheid. Mensen met dyslexie blijven problemen houden met het lezen 

en spellen op woordniveau ook wanneer ze adequate remediërende instructie en 
oefening hebben gekregen. 
De mate waarin mensen beperkingen ondervinden ten gevolge van dyslexie 

varieert. Niet alleen omdat mensen in meer of mindere mate deze leerstoornis 
hebben maar vooral ook omdat geen twee mensen met dyslexie hetzelfde zijn.  

In het algemeen kan men echter wel stellen dat studenten met dyslexie niet 
alleen veel meer tijd maar ook meer energie moeten steken in het bestuderen 
van literatuur en het schrijven van notities, papers, werkstukken en scripties.  

 
Intelligentie 

Een belangrijk kenmerk van dyslexie is dat het niet gebonden is aan intelligentie. 
Dyslexie komt voor bij mensen die zowel laag, gemiddeld als hoogbegaafd zijn.  
Studenten met dyslexie die het hoger onderwijs hebben weten te bereiken, zijn 

gemiddeld of zelfs bovengemiddeld intelligent. Dit is een belangrijk gegeven 
omdat studenten met dyslexie vroeger soms door mensen in hun omgeving als 

dom of lui werden gezien. Bijvoorbeeld omdat schoolprestaties achter bleven bij 
verwachtingen en men zich niet realiseerde dat deze discrepantie te wijten was 

aan dyslexie. 
 
Dyslexie gaat vaak samen met andere stoornissen. Zo heeft ongeveer 40% van 

de mensen met ADHD / ADD ook dyslexie (Hofmeester, 2002). Daarnaast schat 
Stichting Dyslexie Nederland dat in 10% van de gevallen dyslexie samengaat 

met motorische stoornissen en in 10-20% van de gevallen samen gaat met 
dyscalculie (hardnekkige problemen met rekenen). Naar het voorkomen van 
dyslexie in combinatie met motorische stoornissen is in Nederland (nog) geen 

systematisch onderzoek verricht (SDN, 2004).  
 

Aangeboren 
Dyslexie is meestal erfelijk. Echter lang niet altijd wordt dyslexie al op jonge 
leeftijd gediagnosticeerd. Het komt nog steeds voor dat studenten pas aan de 

hogeschool of op de universiteit er achter komen waarom ze moeite hebben met 
lezen en schrijven (Rooij, 2004).  

Vermoedelijk komt dit voor een deel doordat veel onderwijsgevenden de signalen 
van dyslexie niet kenden toen deze studenten het basis- en voortgezet onderwijs 
doorliepen. Een andere verklaring is dat deze studenten vaak in het basis- en 

voortgezet onderwijs nog redelijk tot goed konden meekomen doordat ze lage 
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cijfers voor spelling en technisch lezen konden compenseren met hoge cijfers 

voor andere studieonderdelen.   
Het tijdstip van de diagnose dyslexie is van belang omdat onderzoek erop duidt 

dat studenten minder last hebben van sociaal-emotionele problemen als 
faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde naarmate de diagnose 
dyslexie op jongere leeftijd werd gesteld. De problemen met lezen en schrijven 

worden bij vroegtijdige onderkenning namelijk niet toegeschreven aan domheid 
of luiheid (Riddick et al., 1997).  

Dyslexie: meer dan alleen problemen met lezen en schrijven 
De hardnekkige problemen met lezen en spellen zijn doorslaggevend bij 
diagnosticering van dyslexie, maar er zijn ook andere problemen die veel 

studenten met dyslexie ervaren. Niet alle studenten met dyslexie ervaren deze 
bijkomende problemen in dezelfde mate. Ook komt het regelmatig voor dat 

studenten meer hinder ondervinden van bijkomende problemen als het moeilijk 
kunnen werken onder tijdsdruk en concentratieproblemen dan van lees- en 
schrijfproblemen. Voor hun lees- en schrijfproblemen hebben deze studenten dan 

al eerder in hun onderwijsloopbaan compenserende strategieën ontwikkeld.  
Ten slotte zijn de bijkomende problemen niet exclusief voor dyslexie; er zijn ook 

studenten die last hebben van één of meerdere van de bijkomende problemen 
maar toch geen dyslexie hebben. 

De bijkomende problemen zijn in willekeurige volgorde (Bos & Verhoeven, 2004; 
Cooreman & Bringmans, 2002; Hofmeester, 2002; Rooij, 2004): 

 Concentratieproblemen bij specifieke taken, met name bij het lezen en 

schrijven. 
 Snel afgeleid zijn.  

 Moeilijkheden bij het combineren van taken, bijvoorbeeld luisteren naar 
een hoorcollege en tegelijkertijd aantekeningen maken.  

 Moeite met het uit het hoofd leren van losse feiten als jaartallen, 

telefoonnummers en namen.  
 Problemen met tijd. Afspraken worden vergeten of men komt op het 

verkeerde tijdstip of de verkeerde dag. 
 Motorische onhandigheid: alle taken die vragen om opeenvolgende 

gecoördineerde handelingen lukken niet vanzelf. Bijvoorbeeld problemen 

met een krant omvouwen of dweilen. 
 Problemen met plannen, organiseren. Teveel activiteiten worden in te 

korte tijd gepland of spullen die men nodig heeft voor 
onderwijsbijeenkomsten of afspraken worden regelmatig vergeten. 

 Moeite met presteren onder tijdsdruk. 

 Problemen met auditieve waarneming, onder andere de 
klankbeeldvorming. 

 Problemen met visuele waarneming tijdens het lezen of schrijven: de 
regels lijken in elkaar te gaan zitten of lopen van het papier af. 

 Goede en slechte dagen: de ene dag gaat alles naar wens, de andere dag 

wil het niet zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. 
 

Sociaal-emotionele problemen 
Sociaal-emotionele problemen gaan vaak samen met, maar zijn geen kenmerk 
van dyslexie. Het gaat hierbij om problemen als faalangst, gebrek aan 

zelfvertrouwen, geen vertrouwen in de eigen mogelijkheden en het zich schamen 
voor de dyslexie.  

Lang niet alle studenten met dyslexie hebben (veel) last van deze sociaal-
emotionele problemen. Immers niet iedere student gaat hetzelfde om met zijn of 
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haar dyslexie en heeft dezelfde ervaringen met dyslexie opgedaan in het basis- 

en voortgezet onderwijs.  
Daarnaast zijn er een aantal factoren die de kans op sociaal-emotionele 

problemen verkleinen. Deze zijn: vroegtijdige onderkenning van dyslexie, steun 
van ouders, steun en begrip van leerkrachten en docenten (Riddick e.a., 1997). 
Een vroegtijdige onderkenning van dyslexie bij kinderen schept duidelijkheid. De 

leerproblemen zijn niet te wijten aan gebrek aan inzet of een gebrekkige 
intelligentie maar aan dyslexie. Deze kennis helpt voorkomen dat de kinderen 

zichzelf als dom of lui gaan zien. Ook biedt vroegtijdige onderkenning de 
mogelijkheid om vroegtijdig de dyslexie adequaat te behandelen. Nadeel is dat 
kinderen door hun dyslexie mogelijk een uitzonderingspositie krijgen in de klas 

en mogelijk gepest worden met hun dyslexie door klasgenoten. Veel kinderen 
met dyslexie op de basisschool proberen dan ook zoveel mogelijk niet op te 

vallen uit angst dat ze gepest worden met hun dyslexie (Kolk, 2004).  
Steun van ouders is een tweede factor die helpt voorkomen dat studenten met 
dyslexie sociaal-emotionele problemen krijgen. Naarmate ouders meer begrip 

hebben voor de dyslexie van hun kind en hen helpen ermee om te gaan is de 
kans minder groot dat ze sociaal-emotionele problemen ontwikkelen. 

Ten slotte zijn eerdere onderwijservaringen van invloed op hoe studenten 
tegenover hun dyslexie staan en hoe ze ermee omgaan. Steun van leerkrachten 

in basis- en voortgezet onderwijs is een beschermende factor die kans op 
sociaal-emotionele problemen bij studenten vermindert (Loonstra & Schalwijk, 
1999).  

 
Nieuwe ontwikkelingen 

Nieuwe ontwikkelingen in de kennis over dyslexie, behandelmethoden en 
compenserende software, hulpmiddelen en regelgeving volgen elkaar snel op. 
Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen is het de moeite waard 

om de tijdschriften ‘Balans belang’ van de stichting Balans en ‘Woortblind: 
tijdschrift over dyslexie’ van de vereniging Woortblind regelmatig te raadplegen. 

De stichting Balans en de vereniging Woortblind volgen nieuwe ontwikkelingen 
op de voet.  
Om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied 

van dyslexie kunt u: 
 de berichtgeving in wetenschappelijke tijdschriften als ‘Tijdschrift voor 

orthopedagogiek’, ‘Remediaal’ en ‘Tijdschrift voor Remedial Teaching’ en 
‘Dyslexia: an international journal of research and practice’ van de Britse 
Dyslexie Vereniging (BDA) volgen,  

 de berichtgeving van Stichting Dyslexie Nederland volgen,  
 contact opnemen met dyslexiedeskundigen aan universiteiten en 

hogescholen.  
 

Het laatste kan nuttig zijn als u bijvoorbeeld uw ervaringen met de 

ondersteuning van studenten met dyslexie wilt uitwisselen met vakgenoten. In 
het hoofdstuk ‘Nuttige adressen, internetsites en tijdschriften’ staan de 

contactgegevens van hogescholen waar dyslexieprojecten lopen.  
 
 

Aanbevolen literatuur 
Bos, K. P. van den & L. Verhoeven (red.) (2004). Leven met dyslexie. Apeldoorn 

/ Amersfoort: Garant.   
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Signalen 
 
Het gebeurt nog steeds dat studenten pas aan de hogeschool of universiteit 

erachter komen waarom ze moeite hebben met lezen en schrijven, zich 
concentreren en / of dingen plannen. Het is dan ook niet altijd makkelijk om 

dyslexie vast te stellen. Ten eerste omdat docenten en studiebegeleiders vaak 
(nog) niet de signalen kennen die kunnen wijzen op dyslexie, ten tweede omdat 
studenten met dyslexie lang niet altijd voor hun dyslexie uitkomen of hun 

dyslexie zelfs proberen te verbergen. 
Onderkenning van dyslexie en vervolgens het treffen van compenserende 

maatregelen voor studenten met dyslexie zijn echter wel belangrijk om 
studieuitval te helpen voorkomen en vergroten vaak het studieplezier van 
studenten met dyslexie. 

Bij de onderkenning van dyslexie in het hoger onderwijs kunt u als 
studentendecaan of studiebegeleider een rol spelen. De volgende waarnemingen 

zouden een aanleiding kunnen zijn om een gesprek aan te gaan met een student 
(Hofmeester, 2002: 20): 

 Er is een discrepantie tussen inzet en motivatie en schriftelijke prestaties: 

bijvoorbeeld een gemotiveerde en actieve student levert een werkstuk in 
met een rommelige structuur en incomplete antwoorden en / of veel 

spelfouten.  
 Moeite hebben met snel iets doorlezen. 
 Veel tijd nodig hebben voor opdrachten en toetsen. 

 Een deel van de informatie soms helemaal kwijt zijn bij snelle overdracht 
van veel nieuwe informatie. 

 Veel vragen stellen tijdens de les. 
 Moeite hebben met het combineren van taken. Bijvoorbeeld aantekeningen 

maken en tegelijkertijd luisteren naar de docent is vaak moeilijk.  

 Afspraken maken deze studenten vaak het liefst mondeling, ze laten 
zelden een briefje achter op het bureau. 

 Jargon en in de literatuur gebruikte termen worden moeizaam geleerd en 
vaak verkeerd gespeld. 

 Vaak zakken voor de spellingstoets. 
 
Studenten komen niet altijd uit voor hun dyslexie of proberen ze de dyslexie zelfs 

te verbergen. Studenten kunnen hier uiteenlopende redenen voor hebben: ze 
schamen zich voor hun dyslexie, zijn bang dat ze niet serieus genomen worden 

of voor dom versleten of ze willen niet anders behandeld worden dan hun 
medestudenten en zeggen: ‘Ik red me zo wel’.  
Daarnaast zien studenten met dyslexie zichzelf lang niet altijd als gehandicapt, 

sommigen worden zelfs boos als anderen hen gehandicapt noemen (Rooij, 
2004). Het aansnijden van de mogelijkheid van dyslexie door studentbegeleiders 

vergt dan ook de nodige tact. 
 
Aanbevolen literatuur 

Bos, K. P. van den & L. Verhoeven (red.) (2004). Leven met dyslexie. Apeldoorn 
/ Amersfoort: Garant.   

Cooreman, A. & M. Bringmans (2002). Ik heet niet d/bom: Leren leven met 
leerstoornissen. Leuven/Leusden: Acco. 

Dijk, A. van de (1998). Dyslexie wat een leerkracht ervan moet weten. 

Groningen: CHN, Educatieve faculteit Nijenborg. 
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Hofmeester, Nel (2002). Studeren met dyslexie: Informatie, praktische aanpak, 

noodzakelijke ontwikkelingen. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 
Hofmeester, N. &  Besnard-van Baaren, I. (2003). Wegwijsgids dyslexie: als 

woorden niet vanzelf spreken. Rotterdam: Stichting Actie! voor Dyslexie.  
Loonstra, J.H & F. Schalwijk (1999). Omgaan met dyslexie: sociale en 

emotionele aspecten. Leuven, Apeldoorn: Garant. 
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2. Ondersteuning en begeleiding  

 
Iedere student met dyslexie is anders. Afhankelijk van hun persoonlijke 

eigenschappen, achtergrond, wensen en verwachtingen, ernst van de dyslexie en 
eerdere ervaringen met dyslexie zullen studenten met dyslexie anders omgaan 

met de (nieuwe) problemen die ze ondervinden in het hoger onderwijs. Ook hoe 
docenten en medestudenten reageren op de dyslexie is van invloed op hoe 

studenten omgaan met hun dyslexie. Accepteren medestudenten bijvoorbeeld de 
gevolgen van de dyslexie en werken docenten mee aan het realiseren van de 
noodzakelijke aanpassingen?   

Als studentendecaan of studentbegeleider kunt u op verschillende manieren en 
met uiteenlopende doelen studenten met dyslexie ondersteunen. Soms is het 

verstrekken van informatie, het doorverwijzen naar de juiste persoon of 
organisatie of het bieden van praktische hulp bij zaken als het invullen van 
formulieren voldoende. In andere situaties kan intensievere ondersteuning nodig 

zijn. Bijvoorbeeld wanneer een student(e) net weet dat hij of zij dyslexie heeft 
en / of te maken heeft met complexe studieproblemen. 

 
Leren omgaan 
Wanneer studenten pas net weten dat ze dyslexie hebben moeten ze deze 

handicap nog accepteren en ermee leren omgaan. Waarschijnlijk hebben deze 
studenten veel vragen en willen ze graag praten over hun dyslexie. Deze 

studenten weten bijvoorbeeld niet goed of, wanneer en hoe ze docenten en 
medestudenten het beste kunnen vertellen over de dyslexie en vragen hierbij 
hulp aan u of andere studentbegeleiders. 

Ook reageert niet iedere student op dezelfde manier op het nieuws dat hij of zij 
dyslexie heeft. Een student kan opgelucht reageren: het is duidelijk wat de 

oorzaak van het leerprobleem is, maar ook somber of verdrietig: dyslexie is een 
leerstoornis die je hele leven hebt en niet meer over gaat.  
 

Studieproblemen 
Studenten kunnen met uiteenlopende studieproblemen bij u komen. De ene 

student komt niet door het handboek heen; een andere krijgt telkens een 
onvoldoende voor een verslag; weer een ander zakt telkens weer voor 
meerkeuzetoetsen, terwijl de stof wel beheerst wordt. Vaak is het vinden van 

oplossingen in de vorm van aanpassingen en compensaties voor dergelijke 
studieproblemen niet zo moeilijk maar zijn het daadwerkelijk realiseren van 

aanpassingen en compensaties het grootste probleem. De rol van docenten 
hierbij kan moeilijk overschat worden.   
Docenten spelen een cruciale rol in het ontwikkelingsproces van studenten, al 

zijn ze zich daar vaak niet zo bewust van. Ze kunnen met een enkele opmerking 
het zelfvertrouwen van studenten de grond in boren. Aan de andere kant kunnen 

ze met de juiste houding en een goed geplaatste voorziening studenten enorm 
motiveren.  

Probleem is dat veel docenten niet zijn opgeleid met de huidige kennis over 
dyslexie en de mogelijke voorzieningen. Dat maakt het lastig voor hen om 
adequaat te reageren op studieproblemen van studenten met dyslexie. 

Bijscholing is daarom vaak nodig. Deze hoeft niet van een enorme omvang te 
zijn. Twee keer een uur aandacht besteden aan dyslexie tijdens een 

docentenvergadering of een algemene interne studiedag is vaak al een grote 
stap in de goede richting. De ervaring leert, dat als docenten weten wat het 
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probleem precies is en zich bewust zijn van de mogelijkheden van studenten met 

dyslexie, ze veel makkelijker komen tot oplossingen.  
 

Lotgenotencontact 
Studenten verschillen in hun kwaliteiten, leerstijlen en de wijze waarop ze 
omgaan met hun dyslexie. Hoe een bepaalde student het beste ondersteund kan 

worden bij de verwerking van dyslexie of het oplossen van studieproblemen is 
dan ook niet op voorhand te zeggen. Behalve dan dat de beleving van dyslexie 

door de student vertrekpunt is voor de ondersteuning.  
Om een beter beeld te krijgen van beleving van dyslexie door studenten kan het 
helpen ervaringsliteratuur over dyslexie te raadplegen of ter lezing aan docenten 

en studenten mee te geven.  
 

Behalve een goed gesprek, praktische wenken of een doorverwijzing kunnen 
studenten met dyslexie ook behoefte hebben aan contact met andere studenten 
met dyslexie. Om te praten over hun dyslexie, ervaringen uit te wisselen over 

hoe ze bijvoorbeeld docenten het beste kunnen benaderen om bepaalde 
noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd krijgen.  

Mocht dat het geval zijn dan kunt u als studentbegeleider / studentendecaan 
natuurlijk kijken of andere studenten met dyslexie die u begeleidt contact willen 

hebben met andere studenten met dyslexie.  
Een andere mogelijkheid is om studenten door te verwijzen naar de 
belangenverenigingen Balans en Woortblind die naast belangenbehartiging het 

faciliteren van lotgenotencontact tot doel hebben. Ook kunt u deze studenten 
doorverwijzen naar belangenvereniging Vademecum die zich niet specifiek richt 

op dyslexie maar wel specifiek op studenten met een functiebeperking, ten 
minste als ze het niet erg vinden een student met een functiebeperking genoemd 
te worden. De contactgegevens van de genoemde verenigingen zijn terug te 

vinden achterin deze brochure.  
Ten slotte kunt u ook voor studenten met dyslexie workshops en 

informatiebijeenkomsten organiseren of een werkgroep voor en door studenten 
met dyslexie oprichten. Eerdere informatiebijeenkomsten voor studenten met 
dyslexie aan Vrije Universiteit van Amsterdam en workshops rond studeren met 

dyslexie aan de Technische Universiteit Delft werden door studenten als 
ondersteunend en verrijkend ervaren. Daarnaast zijn goede ervaringen opgedaan 

met het Platform Dyslexie aan de Universiteit van Amsterdam en met het Power 
Platform aan de Hogeschool Rotterdam. 
  

Het kan natuurlijk ook zijn dat u als studentbegeleider behoefte heeft aan het 
uitwisselen van ervaringen en informatie met vakgenoten. Dit kan onder andere 

op Disforum dat zich richt op studiebegeleiders en studenten met een 
functiebeperking in het voortgezet- en hoger onderwijs (www.jiscmail.ac.uk/cgi-
bin/webadmin?S1=dis-forum). Onderwerpen die met dyslexie te maken hebben 

komen op dit forum regelmatig aan bod. Een andere mogelijkheid is om contact 
te zoeken met studentbegeleiders die zich gespecialiseerd hebben in dyslexie. 

Met het oog op contact met vakgenoten zijn de contactgegevens van 
onderwijsinstellingen waar Impuls projecten van handicap + studie over dyslexie 
lopen opgenomen in het hoofdstuk ‘Nuttige adressen, internetsites en 

tijdschriften’. 
 



 11 

Aanbevolen ervaringsliteratuur 

Ervaringsliteratuur kan u, studenten of docenten een beter beeld geven van hoe 
studenten hun dyslexie beleven en welke compenserende maatregelen 

noodzakelijk en geschikt kunnen zijn voor studenten met dyslexie. 
 
Biezeman, L. (1998). Ruimte voor dyslexie. Haarlem: de Toorts. 

Haan, C. De & Y. Leuven (2004). Dyslexie meer dan lezen en schrijven: Een 
kwalitatief onderzoek waarin de beperkingen en gevolgen van dyslexie in 

kaart worden gebracht. Universiteit Leiden: Doctoraalscriptie. 
Riddick, B., Farmer, M. Sterling, Ch. (1997). Students and Dyslexia: Growing up 

with a specific learning Difficulty. London: Whurr Publishers. 

Rooij, J.C.M. van (2004). Mag het ietsje meer zijn? Onderzoek naar beleving van 
dyslexie bij studenten. Universiteit Utrecht: doctoraalscriptie. 

Salovesh, M. (1995). Retro-disability meets the enemy way: Dysgraphia in an 
anthropologist. In G. Gold & L. Duval (ed.) Anthropology of work review 
15(2-3): 27-29.   

De laatst genoemde publicatie gaat niet specifiek over dyslexie maar 
onderscheidt zich van de eerder genoemde publicaties doordat ze een ‘dubbel’ 

perspectief hanteert. Zowel het perspectief van studenten met leerstoornissen 
als ook het perspectief van onderwijsgevenden op leerstoornissen komt in deze 

publicatie aan bod. 
 
Informatieve literatuur over (studeren met) dyslexie 

De informatieve literatuur geeft een beeld van wat dyslexie precies is. Deze 
literatuur zou u bijvoorbeeld kunnen gebruiken om kennis en begrip van dyslexie 

bij docenten te bevorderen. 
  
Cooke, A. (2002). Case study: A virtual non-reader achieves a degree. Dyslexia 

8(2): 102-115. 
Cooreman, A. & M. Bringmans (2002). Ik heet niet d/bom: leren leven met 

leerstoornissen. Leuven/Leusden: Acco. 
Hofmeester, Nel (2002). Studeren met dyslexie: Informatie, praktische aanpak, 

noodzakelijke ontwikkelingen. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 

Loonstra, J.H & F. Schalwijk (1999). Omgaan met dyslexie: sociale en 
emotionele aspecten. Leuven, Apeldoorn: Garant. 

 
Video’s over dyslexie 
Etten, H. Van [red.] (2000). Dyslexie: leven in een vreemd land. Reeks 

Noorderlicht. Hilversum: VPRO. 
Wieman, J. [red.] (1999). Het mistery disleksie. Hilversum: Teleac / NOT. 
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3. Vaak gebruikte oplossingen 
 
Studenten met dyslexie ondervinden bij het volgen van onderwijs 

belemmeringen die vaak relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen zijn, ten 
minste als docenten meewerken.  

Bij de bespreking van aanpassingen is aangegeven waarom ze noodzakelijk en 
geschikt voor studenten kunnen zijn. De achterliggende gedachte hierbij is dat 
onderwijsgevenden eerder begrip hebben voor en meewerken aan het realiseren 

van aanpassingen als ze begrijpen waarom specifieke aanpassingen voor een 
specifieke student noodzakelijk zijn. Niet alle genoemde aanpassingen zijn 

noodzakelijk en geschikt voor alle studenten met dyslexie. Per student zal 
gekeken moeten worden naar wat wenselijk en noodzakelijk is.  
 

Colleges volgen 
Studenten met dyslexie hebben vaak moeite met het tegelijkertijd luisteren naar 

een college en het maken van aantekeningen. De oplossing is gelegen in het 
uitbesteden, uitstellen of vooruitwerken en / of beter structureren van één van 
deze taken: 

 Uitbesteden van de taak. Studenten kunnen met studiegenoten afspreken 
dat ze de aantekeningen van de studiegenoot kopiëren. Zo kunnen ze zich 

concentreren op het luisteren tijdens de colleges. Een andere mogelijkheid 
is om de docent vooraf te vragen om samenvattingen van de colleges.  

 Uitstellen van de taak. Studenten kunnen afspreken dat ze de colleges 

opnemen met een memorecorder. Later kunnen ze dan op hun gemak het 
hoorcollege terug luisteren. Nadeel van deze aanpassing is wel dat het 

terugluisteren en uitwerken van opnamen zeer tijdrovend is.   
 Vooruitwerken. Een andere mogelijkheid is dat afgesproken wordt dat 

studenten voor het college al relevante informatie ontvangen in plaats van 

dat ze die tijdens een college of werkgroep moeten doorlezen. Studenten 
kunnen de informatie dan vooraf in hun eigen tempo lezen en / of 

beluisteren.  
 Structureren. Studenten kunnen met docenten afspreken dat ze 

voorafgaande aan het college sheets uitgereikt krijgen waarin de 
hoofdlijnen van het college staan vermeld en de belangrijkste nieuwe 
begrippen. De aangeboden informatie wordt op deze wijze 

voorgestructureerd en kan daardoor makkelijker onthouden worden. 
 

Toetsen 
Studenten met dyslexie worden vaak snel afgeleid door externe stimuli. Dit kan 
erg vervelend zijn wanneer een tentamen of toets gemaakt moet worden. Een 

gangbare oplossing daarvoor is om studenten met dyslexie de mogelijkheid te 
bieden de toets te maken in een aparte ruimte waarin ze niet afgeleid worden 

door anderen. 
Studenten met dyslexie hebben daarnaast vaak problemen met het op tijd 
afkrijgen van een tentamen omdat ze meer tijd en energie kwijt zijn aan lezen 

en schrijven. Gangbaar is om studenten met deze problemen extra tijd te geven 
om het tentamen te maken, de tekst van het tentamen aan te bieden in een 

grotere letter en spelfouten bij de beoordeling niet mee te rekenen. Een andere 
mogelijkheid is om de tentamenvragen op band aan te bieden of de student de 
mogelijkheid te geven het tentamen op de lap top te maken of de antwoorden op 

band in te spreken.  



 13 

Een ander veel voorkomend probleem is dat studenten met dyslexie moeite 

hebben met of meerkeuzevragen of met open vragen. De oplossing is studenten 
met dyslexie de mogelijkheid aanbieden de toets in een andere vorm te maken. 

Bijvoorbeeld een mondelinge toets in plaats van een schriftelijke toets, een 
takehome tentamen in plaats van een tentamen in een bepaalde tijd op de 
onderwijsinstellingen.  

 
Werkstukken maken 

Studenten met dyslexie ondervinden vaak problemen bij het schrijven van 
essays en werkstukken. Het gaat daarbij niet alleen om spellingproblemen maar 
ook om problemen met zinsbouw en / of grammatica en het structureren van 

informatie. Ook kost het schrijven vaak meer tijd en energie. Een gangbare 
oplossing voor het laatste is schrijfopdrachten ruim van te voren aan te kondigen 

of studenten met dyslexie in de gelegenheid stellen om werkstukken op een later 
tijdstip in te leveren. Ook extra hulp bij het schrijven van verslagen kan helpen. 
Zo kan een ondersteuner of studiemaatje voor een student met dyslexie fouten 

in spelling en zinsbouw uit de tekst halen en ondersteuning bieden bij het 
structureren en plannen van een tekst. 

 
Tip: 

Raapleeg de sectie studietips op de website van handicap + studie: 
www.handicap-studie.nl  
 

Aanbevolen literatuur 
Cooreman, A. & M. Bringmans (2002). Ik heet niet d/bom: leren leven met 

leerstoornissen. Leuven/Leusden: Acco. 
Hofmeester, Nel (2002). Studeren met dyslexie: Informatie, praktische aanpak, 

noodzakelijke ontwikkelingen.  

Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 
Kleijnen, R. & M. Loerts (red.) (verschijnt nazomer 2005) Protocol Dyslexie HBO. 

Apeldoorn / Antwerpen: Garant. [boek + CD-ROM]. 
Kool, J. & J. Jansen (2002). Prima praktijken: over studeren met een 

functiebeperking. Utrecht: Handicap + studie. 

Salovesh, M. (1995). Retro-disability meets the enemy way: Dysgraphia in an 
anthropologist. In G. Gold & L. Duval (ed.) Anthropology of work review 

15(2-3): 27-29.  (Themanummer: Working with disability: An 
anthropological perspective)  

 

 
Ondersteunende soft- en hardware  
 
Computerprogramma´s kunnen de studeerbaarheid van het onderwijs voor 

studenten met dyslexie aanzienlijk vergroten. En verkleinen daarmee de kans op 
studievertraging en -uitval. Op voorhand is echter niet te zeggen welke soft- en 

hardware precies voor een individuele student noodzakelijk en geschikt is. 
Studenten met dyslexie verschillen immers in hun capaciteiten, ernst en oorzaak 
van hun dyslexie en voorkeuren wat betreft leerstijlen. Ook oordelen ze 

verschillend over het gebruiksgemak van verschillende hulpmiddelen. Er zijn dan 
ook geen standaardoplossingen.  

Bij het zoeken naar passende voorzieningen geven eerdere ervaringen van een 
student in het onderwijs en de dyslexieverklaring met het bijbehorende rapport 

http://www.handicap-studie.nl/
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waarin belemmeringen en oplossingen voor het volgen van onderwijs staan 

beschreven, wel een indicatie welke hulpmiddelen en compenserende 
maatregelen noodzakelijk en geschikt zouden kunnen zijn. Ook publicaties 

waarin de voor- en nadelen van hulpmiddelen worden besproken kunnen van nut 
zijn. Echter, welk hulpmiddel uiteindelijk het meest geschikt is, kan alleen door 
studenten zelf proefondervindelijk vastgesteld worden.  

Hieronder volgt een korte omschrijving van hard- en software die studenten kan 
ondersteunen bij het plannen, lezen of schrijven. De opsomming is verre van 

uitputtend, ze geeft slechts een indruk van wat er is op het gebied van 
compenserende software voor studenten met dyslexie. 
 

Lezen 
Studenten die veel extra tijd en energie kwijt zijn aan het lezen van teksten 

kunnen baat hebben bij scanner- en tekst-naar-spraak software.  
Scannersoftware wordt gebruikt om teksten in te scannen. Deze teksten kunnen 
vervolgens  met behulp van tekst-naar-spraak software voorgelezen worden door 

een computer. Voordeel is dat studenten die te veel tijd kwijt zijn aan het lezen 
van studieteksten een stuk sneller de inhoud van de teksten kunnen opnemen. 

Nadeel is dat slechte kopieën van aantekeningen en met een matrixprinter 
afgedrukte teksten vaak problemen opleveren.  

De volgende software is goed te gebruiken om teksten in te scannen of 
tekstbestanden voor te laten lezen:  

 Omnipage Pro 11 (of hoger), een programma om boeken in te scannen en 

om te zetten in tekstbestanden. Vindplaats: www.scansoft.nl/omnipage 
 Texthelp (www.texthelp.com/screenreader.asp?section=product), een 

tekst-naar-spraak programma met een Engelse stem. Als een Nederlandse 
stem op de computer zit kan dit programma ook met die stem werken.  

 Readplease 2003: gratis tekstleesprogramma te downloaden via 

www.readplease.com. Nadeel: minder gebruiksvriendelijk dan texthelp. 
 

Gesproken boeken  
De Anders lezen bibliotheken (www.anderslezen.nl ) leveren ook boeken op CD-
ROM in het zogenoemde Daisy formaat. Om de teksten te kunnen beluisteren is 

een daarvoor geschikte speler of software nodig. Een goede speler en software 
zijn Visuaide Victor Reader en de Visuaide Victor Reader Software. Verkrijgbaar 

via: www.alvanederland.nl.  
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de Daisy-speler van de Federatie van 
Nederlandse blindenbibliotheken (FNB). Meer informatie over de daisy-speler is 

ook te vinden op hun website: www.fnb.nl 
Een andere, goedkopere mogelijkheid is de eigen computer ‘ombouwen’ tot een 

Daisy-speler. De gratis software voor het creëren van een daisy-speler kunnen 
studenten downloaden van  www.daisy.org of www.amisproject.org.  
Een derde mogelijkheid is de luisterboeken in het daisyformaat af te spelen op de 

nieuwste MP3-spelers. Nadeel van deze optie is wel dat veel 
besturingsmogelijkheden ontbreken. 

De readingpen: verkrijgbaar via www.readingpen.nl  
Pen waarmee woorden in het Nederlands en Engels gescand kunnen worden. De 
pen heeft drie woordenboeken: de van Dale Nederlands, een Nederlands-Engels 

en Engels-Nederlands woordenboek. Hiermee kunnen de gescande woorden 
worden vertaald en moeilijke woorden worden verklaard. De pen is niet geschikt 

om grote hoeveelheden tekst te scannen.  

http://www.scansoft.nl/omnipage
http://www.readplease.com/
http://www.anderslezen.nl/
http://www.alvanederland.nl/
http://www.fnb.nl/
http://www.daisy.org/
http://www.amisproject.org/
http://www.readingpen.nl/
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De volgende artikelen geven een goed beeld van de voor- en nadelen van dit 

hulpmiddel: 
 Berkel, A. van (2003). De Reading Pen: Een zinvol studiemaatje bij het 

lezen van Engelse teksten? Balans Belang 16(5): 17-19. 
 Reading Pen getest op de ‘Windroos’: Pilotonderzoek geeft eerste indruk. 

Balans Belang 16(5): 13-16. 

 
Schrijven  

De zogenoemde spraakherkenningssoftware kan een uitkomst zijn voor 
studenten die moeite hebben met schrijven en typen. Spraakherkenning is 

praten tegen de computer. De gesproken woorden worden opgenomen via een 
microfoontje en verschijnen op het scherm.  
Nadeel is dat de software eerst moet wennen aan de stem van de gebruiker, na 

een ‘inwerkperiode’ werkt de spraakherkenning echter steeds beter.  
Een goed spraakprogramma is Dragon Naturally Speaking Preferred.  

Te vinden op www.kompagne.nl of www.spraakherkenning.nl 
 
Eurovocs prediction  

Een programma om te helpen bij het typen is Eurovocs Prediction. Het 
programma kan voorspellen welk woord men wil typen. Bij iedere getypte letter 

wordt de lijst van voorspellingen aangepast. De woordvoorspelling kan 
aangepast worden aan de behoeften van de gebruiker. Voordeel is dat het 
programma het aantal toetsaanslagen aanmerkelijk vermindert, waardoor 

studenten sneller kunnen typen. Nadeel is dat de gebruiker wel de beginletter 
van een woord moet kennen.  

Vindplaats: www.tni.be/nederlands/product.html. 
 
Sprint plus 

Een tekst-naar-spraakprogramma met een woordvoorspeller dat gebruikt kan 
worden met Word, Internet Explorer, e-mail en pdf-bestanden. Wanneer het 

begin van een woord getypt wordt, toont het programma een lijst van woorden 
die beginnen met de letters die reeds getypt zijn. Sprint plus plaatst de 

voorspelde woorden in een lijst op basis van hun frequentie van voorkomen. Dit 
programma is onder andere verkrijgbaar bij Lexima bv (www.lexima.nl ). 
 

teksten vertalen 
Er zijn meerdere vertaalprogramma´s op de markt waarmee ingescande teksten 

vertaald kunnen worden: 
Gratis vertalen van internetpagina´s en bestanden van de eigen computer 

kan via www.systranet.com 

Woordenboeken op CD-ROM. Handig als studenten moeite met het opzoeken 
van woorden volgens alfabetische ordening. Prisma woordenboeken die op 

CD-ROM staan zijn te vinden op: 
www.spectrum.nl/servlet/page/prisma/digitaal.html?template=prisma 
maar zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar. 

 
Lezen én schrijven  

Kurzweil 3000 is een geavanceerd tekst-naar-spraakprogramma dat studenten 
primair ondersteunt bij het lezen van teksten maar ook hulp kan bieden bij het 
schrijven van teksten. Volgens Sebregts (2004) is het een gebruiksvriendelijk 

programma dat aangepast kan worden aan de speciale leesbehoefte van een 

http://www.kompagne.nl/
http://www.spraakherkenning.nl/
http://www.tni.be/nederlands/product.html
http://www.lexima.nl/
http://www.systranet.com/
http://www.spectrum.nl/servlet/page/prisma/digitaal.html?template=prisma
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gebruiker. Teksten in vreemde talen kunnen ook met Kurzweil gelezen worden. 

Onbekende woorden kunnen opgezocht worden in digitale woordenboeken.   
Kurzweil 3000 maakt het schrijven makkelijker doordat studenten gebruik 

kunnen maken van de woordvoorspeller, ook kunnen makkelijk samenvattingen 
met het programma gemaakt worden.  
De kosten van een Kurzweil scan/leesstation varieert van 954 tot 1487 euro. 

Verkrijgbaar bij Lexima BV: www.lexima.nl; T 033 4324452. 
 

Meer informatie 
Sebregts, C. (2004). De computer leest, de leerling studeert: Compenserend 
lezen met Kurzweil 3000. Remediaal 5(1): 3-9. 

 
Structureren 

Studenten met dyslexie hebben soms moeite het structureren van informatie, 
zeker als veel informatie ineens aangeboden wordt. Mindmapping kan helpen bij 
het structureren van informatie en ideeën.  

Software waarmee je mindmaps kunt maken is mindgenius en inspiration. Het 
programma mindmaps is speciaal gemaakt voor leerlingen die moeite hebben 

met het structureren van hun werk. Mindgenius is verkrijgbaar via 
www.dyslexic.com/products.php?pid=214.  

Inspiration werkt intuïtief en is gericht op het bedenken van inhoud en niet op de 
organisatorische structuur erachter. 
 

http://www.lexima.nl/
http://www.dyslexic.com/products.php?pid=214
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4. De dyslexieverklaring: erkenning en toegang tot voorzieningen 

 
Aangezien het nog steeds gebeurt dat studenten pas aan de hogeschool of 

universiteit erachter komen dat hun studieproblemen aan dyslexie te wijten zijn, 
kan het voorkomen dat studenten bij de studentendecaan komen met de vraag 

bij wie ze zich op dyslexie kunnen laten testen.  
Een andere mogelijkheid is dat je als studentendecaan in gesprek met een 

student over studieproblemen het vermoeden krijgt dat bij die student wel eens 
sprake zou kunnen zijn van dyslexie. In beide gevallen is het handig te weten 
naar welke instantie of deskundige de student doorwezen kan worden om zich op 

dyslexie te laten testen en eventueel een dyslexieverklaring te krijgen. 
Tot nu toe wordt een dyslexieverklaring geldig geacht als deze is opgesteld door 

een aan de universiteit opgeleide terzake kundige psycholoog of orthopedagoog. 
Ter zake kundig wordt iemand geacht die, naast de universitaire studie, 
specialistische kennis heeft op het gebied van leerstoornissen en 

onderwijsbelemmeringen en de aantekening heeft voor de bekwaamheid van 
psychodiagnostiek. Het laatste houdt in dat het moet gaan om een BIG-

geregistreerde gezondheidspsycholoog (BIG: Wet op de beroepen in de 
Individuele gezondheidszorg) (SDN, 2003). 
Soms heeft de hogeschool of universiteit een orthopedagoog of een psycholoog 

met de noodzakelijk kwalificaties in huis, in andere gevallen moet er worden 
doorverwezen naar een particuliere praktijk. De contactgegevens van de 

Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en het Nederlands 
instituut van Psychologen zijn daarom opgenomen in de lijst  ‘nuttige adressen, 
internetsites en tijdschriften’ achterin deze brochure.  

 
Voorwaarden 

Er zijn geen officiële wettelijke regels voor het opstellen van een 
dyslexieverklaring. Er zijn wel aanbevelingen voor het stellen van een diagnose 
en de daaruit voorkomende verklaring. De Stichting Dyslexie Nederland geeft in 

de brochure ‘Diagnose van Dyslexie’ hiervoor richtlijnen die door de meeste 
deskundigen worden onderschreven en opgevolgd. 

Een goede dyslexieverklaring geeft aan welke belemmeringen een persoon met 
dyslexie ondervindt in het onderwijs of op de werkplek en geeft tevens aan met 
welke aanpassingen en / of dispensaties de belemmeringen verminderd of 

opgeheven kunnen worden. Studenten kunnen dus hun dyslexieverklaring niet 
alleen gebruiken om aan te tonen dat ze dyslexie hebben en daarmee recht 

hebben op toegang tot speciale voorzieningen maar ook om aan 
onderwijsgevenden duidelijk te maken welke aanpassingen ze precies nodig 
hebben om deel te kunnen nemen aan het onderwijs.   

 
Geldigheidsduur 

De dyslexieverklaring is onbeperkt in tijd geldig. Wel kan het gewenst zijn de in 
de dyslexieverklaring genoemde voorzieningen te herzien. Bijvoorbeeld omdat de 

belemmeringen waarmee de student te maken heeft gedurende de studie 
veranderen. Wanneer een dyslexieverklaring om die reden ‘verlopen’ is hoeft het 
onderzoek om te beoordelen of er sprake is van dyslexie echter niet herhaald te 

worden. Een gesprek met de student(e) in kwestie biedt de orthopedagoog of 
psycholoog meestal voldoende aanknopingspunten om de dyslexieverklaring te 

herzien. 
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Vergoeding 

Een onderzoek naar dyslexie door een psycholoog of orthopedagoog die 
werkzaam is in een particuliere  praktijk kost al gauw 700 tot 1000 euro. Dit 

bedrag is vaak moeilijk op te brengen door studenten. Soms worden de kosten 
vergoed door de ziektekostenverzekeraar, vaak ook niet. Indien de kosten niet 
vergoed worden door een ziektekostenverzekeraar vergoeden sommige 

hogescholen en universiteiten gedeeltelijk de kosten of kunnen studenten een 
beroep doen op het Noodfonds van de universiteit voor een lening.  

Soms bieden ook particuliere fondsen uitkomst, het ANGO-fonds vergoedt een 
dyslexietest tot een maximum van 670 euro wanneer een dyslexieverklaring 
‘verlopen’ is of als een student nog geen dyslexieverklaring heeft. Voor nadere 

informatie en het opvragen van de aanvraagformulieren kunt u terecht bij de 
helpdesk van handicap + studie: 030-2753302.  

 
Meer informatie 

 De derde herziene versie van de brochure ‘Diagnose dyslexie’ is te 

bestellen via de belangenvereniging Balans. Telefoon: 030-2255050.  
 Een voorbeeld van een dyslexieverklaring is te vinden op 

www.balansdigitaal.nl en in de zojuist genoemde brochure. 
 

Aanbevolen literatuur 
Blomert, L. (2003). Dyslexie naar een vergoedingsregeling. Amstelveen: College 

van Zorgverzekeringen. 

Bos, K.P. van den & A. van der Leij (2004): Dyslexie in definitie, criteria, 
prevalentieschattingen en beleid: een commentaar op het rapport van 

Blomert. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 43: 451-461. 
Henneman, K.; Kleijnen, R. Smits, A. (2004). Protocol dyslexie voortgezet 

onderwijs, deel 1 en 2. KPC-groep ’s Hertogenbosch. 

Hofmeester, N. &  Besnard-van Baaren, I. (2003). Wegwijsgids dyslexie: als 
woorden niet vanzelf spreken. Rotterdam: Stichting Actie! voor Dyslexie.  

Leij, A. van der, Struiksma, A. Ch. & A.J.J.M. Ruijssenaars (2003). Diagnose van 
dyslexie: brochure van de stichting dyslexie Nederland. Bilthoven: 
Stichting Dyslexie Nederland. 

Paternotte, A. (2005). De dyslexieverklaring: Over doel, rechten, 
betrouwbaarheid en bevoegdheid. Balans belang themanummer dyslexie 

18(1): 20-23. 
 

 

http://www.balansdigitaal.nl/
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5. Recht op aanpassingen: relevante wet- en regelgeving 
 
Studenten met dyslexie kunnen, net als andere studenten met een 

functiebeperking of chronische ziekte, een beroep doen op een aantal wetten en 
regelingen wanneer ze belemmeringen ondervinden bij het volgen van onderwijs 

ten gevolge van hun dyslexie.  
Het gaat om zaken als een wettelijk recht op aanpassingen die noodzakelijk én 
geschikt zijn,  financiële regelingen als extra studiefinanciering en 

tegemoetkoming in de kosten voor onderwijshulpmiddelen.  
Achtereenvolgens worden de volgende wetten zeer beknopt besproken: 

 Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte 
(WGB),  

 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW),  

 Wet op de studiefinanciering 2000 (WSF 2000),  
 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong),  

 Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten (wet REA),  
 Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG),  
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
 

Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte 
Sinds 1 december 2003 is in Nederland de Wet op de Gelijke behandeling van 
kracht op de terreinen beroepsonderwijs en arbeid.  

Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen studenten met en studenten 
zonder een handicap of chronische ziekte.  

Er mag geen direct onderscheid gemaakt worden: studenten mag de toegang tot 
een opleiding niet ontzegd worden op basis van een specifieke handicap of 
chronische ziekte. Het later niet kunnen uitoefenen van het beroep is 

bijvoorbeeld geen reden om studenten de toegang tot de opleiding te ontzeggen.  
Er mag ook geen indirect onderscheid gemaakt worden: regelingen en 

voorzieningen mogen studenten met een functiebeperking ook in de praktijk niet 
benadelen ten opzichte van studenten zonder functiebeperking. Dit betekent dat 

als een student een aanpassing nodig heeft om een opleiding te kunnen volgen, 
de onderwijsinstelling ook verplicht is om die aanpassing te realiseren. Echter, de 
onderwijsinstelling hoeft pas een aanpassing te doen als de student daar zelf om 

vraagt.  
De aanpassingen moeten aan twee eisen voldoen: ze moeten geschikt en 

noodzakelijk zijn. Geschikt wil zeggen dat de aanpassing een belemmering moet 
wegnemen of verminderen en daarmee de zelfstandigheid van de desbetreffende 
student vergroten. Noodzakelijk wil zeggen dat hetzelfde doel niet op een 

andere, goedkopere manier kan worden bereikt. 
Aanpassingen en compensaties zijn dus geen gunst, maar een recht. Ze kunnen 

de ongelijke behandeling opheffen.  
De wet laat overigens aan de instellingen zelf over op welke wijze invulling wordt 
gegeven het wegnemen van belemmeringen. 

 
Een klacht over ongelijke behandeling kan worden voorgelegd aan de 

klachtencommissie van de onderwijsinstelling maar ook voorgelegd worden aan 
de onafhankelijke Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het oordeel van deze 
commissie is echter niet juridisch bindend, een bindende uitspraak kan alleen de 

rechter doen.  
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Ook wanneer een onderwijsinstelling wil toetsen of het eigen beleid rechtmatig is 

kan deze zich wenden tot de Commissie Gelijke Behandeling voor een onderzoek.  
 

Adressen en publicaties: 
 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 

Geeft informatie over gelijke behandelingswetgeving, procedures en oordelen 
van de commissie.  

Contactgegevens: Postbus 16001, 3500 DA Utrecht, T 030 8883888, 
info@cgb.nl, www.cgb.nl 
Juridisch spreekuur: iedere werkdag van 14.00-16.00 uur. 

 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Voor informatie over de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte en het aanvragen van brochures als:  

 Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld;  

 Leerling met handicap of chronische ziekte? Informatie voor 
schooldirecties, docenten en decanen. 

 
Contactgegevens: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, T 070 3407911; 

www.minvws.nl 
Publieksvoorlichting (voor het aanvragen van brochures): 070 3407890. 
 

 
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) 

Uitgangspunt van deze wetgeving is dat deelname aan het hoger onderwijs en 
het met succes doorlopen van dat hoger onderwijs niet belemmerd mag worden 
door onoplosbare knelpunten in de omstandigheden waaronder de studie wordt 

gevolgd.  
Dit is een zeer algemene richtlijn. De wet stelt dan ook dat onderwijsinstellingen 

deze richtlijn concreet moeten uitwerken in de Onderwijs Examenregeling (OER). 
Hierin staat onder andere vermeld hoe studenten met een functiebeperking 
redelijkerwijs in staat moeten worden gesteld om een tentamen af te leggen. In 

de praktijk is de OER op dit punt vaak nog vaag. Mede daardoor moeten 
studenten vaak nog onderhandelen over faciliteiten. En dat vaak niet één keer 

maar voor ieder studieonderdeel opnieuw. En dat is jammer want studenten met 
dyslexie houden daar vaak snel mee op.  
 

Afstudeersteun 
Weinig studenten met dyslexie weten dat ze recht hebben op afstudeersteun van 

de hogeschool of universiteit. De informatie hierover staat vermeld in de OER 
van onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om financiële steun die studenten 
kunnen krijgen op basis van vier verschillende vormen van overmacht, 

waaronder functiebeperkingen of chronische ziekten. De onderwijsinstelling 
bepaalt in de meeste gevallen dat de student eerst gebruik moet hebben 

gemaakt van het extra jaar studiefinanciering op grond van lichamelijke, 
zintuiglijke of andere functiestoornis. De ondersteuning moet wel op tijd worden 
aangevraagd. Als de betreffende student niet binnen vijf maanden nadat het 

probleem ontstond er melding van heeft gemaakt bij de studentendecaan, dan 
vervalt zijn of haar recht op afstudeersteun.  

 

mailto:info@cgb.nl
http://www.cgb.nl/
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Recente ontwikkelingen 

Op dit moment is een nieuwe ‘Wet op het hoger onderwijs en onderzoek' in 
voorbereiding. Het is de bedoeling dat deze in september 2007 in werking treedt. 

 
Als u meer wilt weten over de WHW en/of de nieuwe wet: 

 Juridische helpdesk handicap + studie, op werkdagen van 9.00 tot 12.30: 

030-2753300 
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen: www.minocw.nl 

 
 
Wet op de Studiefinanciering 2000 (WSF 2000): extra studiefinanciering 

en omzetting van prestatiebeurs 
Deze wet biedt studenten met een functiebeperking of chronische ziekte de 

mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een extra jaar 
studiefinanciering te krijgen, hun prestatiebeurs (deels) om te laten zetten in een 
gift en nieuwe aanspraken op studiefinanciering te krijgen.   

Studenten met een functiebeperking, waaronder dyslexie, kunnen op basis van 
deze wet een jaar extra studiefinanciering krijgen van de Informatie Beheer 

groep als ze door handicap of chronische ziekte studievertraging oplopen.  
Daarnaast kunnen studenten de eerste 12 maanden van hun prestatiebeurs om 

laten zetten in een gift wanneer ze het aantal vereiste studiepunten vanwege 
functiebeperkingen en / of chronische ziekte niet halen. 
Wanneer een student door een functiebeperking of chronische ziekte niet in staat 

is het afsluitend examen met goed gevolg te behalen wordt de aan deze student 
toegekende prestatiebeurs omgezet in een gift.  

Soms moeten studenten als direct gevolg van een tijdens de studie verworven, 
verergerende of zich manifesterende functiebeperking of chronische ziekte een 
reeds begonnen opleiding afbreken. In dat geval krijgen zij nieuwe aanspraak op 

studiefinanciering voor een opleiding die beter past bij hun nieuwe 
mogelijkheden. 

Om in een aanmerking te komen voor één van deze regelingen dienen twee 
verklaringen bij de Informatie Beheer groep overlegd te worden: een medische 
verklaring van een arts voor de student en een verklaring van de 

onderwijsinstelling waar de bewuste student een opleiding volgt. Studenten met 
dyslexie kunnen in plaats van een medische verklaring ook hun 

dyslexieverklaring met een stempel van de huisarts overleggen. 
 
Recente ontwikkelingen 

Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van een nieuw 
bekostigingssysteem voor het Hoger Onderwijs. Een nieuw stelsel van 

studiefinanciering (gebaseerd op ‘leerrechten’) maakt hier deel van uit. 
Inmiddels is het besluit genomen om in het nieuwe bekostigingssysteem de 
voorzieningen op te nemen dat aan studenten met een functiebeperking een jaar 

extra leerrechten kan worden verstrekt. 
 

Meer informatie 
 Informatie Beheer Groep. Voor vragen, regelen of bestellen: www.ib-

groep.nl. Infolijn: 050-5997755. 

  
 

 
 

http://www.minocw.nl/
http://www.ib-groep.nl/
http://www.ib-groep.nl/
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Wet op arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 

Studenten met dyslexie zijn vaak meer tijd kwijt aan hun studie dan 
medestudenten zonder een functiebeperking of chronische ziekte. Hierdoor 

hebben ze minder of geen tijd voor een bijbaan om hun studiebeurs aan te 
vullen. Een wajong-uitkering kan dan een welkome aanvulling op het inkomen 
betekenen. Vaak wordt als nadeel ervaren dat een wajong-uitkering ook het 

stempel van (deels) arbeidsongeschikt en arbeidsgehandicapt met zich 
meebrengt; studenten met een functiebeperking zien zichzelf vaak niet als 

arbeidsongeschikt en arbeidsgehandicapt. Voordeel van dit stempel is wel dat 
wajonggerechtigden en arbeidsgehandicapten zonder wajong-uitkering recht 
hebben op ondersteuning bij reïntegratie naar werk en een beroep kunnen doen 

op de wet Rea.  
Een wajonguitkering kunnen studenten aanvragen wanneer ze door hun dyslexie 

en / of andere beperkingen geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn met arbeid te 
verdienen hetgeen personen zonder deze beperking met soortgelijke ervaring 
met arbeid gewoonlijk verdienen. 

De uitvoering van de Wajong is opgedragen aan het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV).  

 
Meer informatie: 

 Studenten het aanvraagformulier voor de wajonguitkering downloaden 
van de websie www.uwv.nl. Zij krijgen dan te zijner tijd een oproep 
van het UWV kantoor bij hen in de buurt voor een keuring. Ook kan het 

formulier telefonisch worden aangevraagd. De telefoonnummers van de 
UWV kantoren zijn eveneens te vinden op de website van het UWV. 

 U kunt een arbeidsadviseur raadplegen. Deze functionaris geeft 
onafhankelijk van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het UWV 
en de gemeenten advies aan burgers. Contactgegevens van de 

dichtsbijzijnde arbeidsadviseur zijn te vinden via het Informatie- en 
adviespunt Arbeidsintegratie (IAA) bij het Centrum voor Werk en 

Inkomen. 
 U kunt brochures over de Wajong aanvragen of downloaden bij het 

Breed Platform Verzekerden en Werk: www.bpv.nl en www.uwv.nl. 

 U kunt het wajong-dossier van de CG-raad raadplegen op www.cg-
raad.nl. Tevens kunt u op deze site problemen met de wajong melden.  

 
 
Wet op de Reïntegratie arbeidsgehandicapten (wet Rea)     

Deze wet behelst onder andere de verstrekking van hulpmiddelen en individuele 
voorzieningen voor het volgen van onderwijs en aanpassingen op een 

stageplaats. Het kan daarbij gaan om hulpmiddelen maar ook om 
vervoersvoorzieningen. De hulpmiddelen en vergoedingen op basis van deze wet 
worden verstrekt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  

Een belangrijk criterium op basis waarvan hulpmiddelen en voorzieningen 
worden verstrekt is de gangbaarheid van de aangevraagde voorzieningen. In 

principe komen algemeen gangbare hulpmiddelen niet voor vergoeding in 
aanmerking. Het laatste betekent dat studenten met dyslexie bijvoorbeeld niet 
een vergoeding kunnen krijgen voor de aanschaf van een gewone pc. Ook komen 

studenten met alleen dyslexie niet meer in aanmerking voor 
onderwijshulpmiddelen op basis van deze regeling. Wel kunnen studenten die 

naast dyslexie ook andere functiebeperkingen of chronische ziekten hebben een 
beroep doen op deze regeling. 

http://www.bpv.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.cg-raad.nl/
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Meer informatie 
 De informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 0800- 9051 of kijken op de website www.minszw.nl. 
 Brochures van het Breed Platform Verzekerden en Werk: www.bpv.nl, of 

bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): www.uwv.nl 

 Website Eerste Hulp bij Werk (www.ehbw.nl) van de Commissie Werkend 
Perspectief. 

 
 
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 

Studenten met een functiebeperking kunnen op basis van deze wet een aanvraag 
doen voor een vervoersvoorziening of een woningaanpassing bij hun 

woongemeente. Meestal worden persoonsgebonden hulpmiddelen niet toegekend 
op basis van deze wet. Enkele gemeenten doen dit echter wel. Zij kennen op 
basis van de WVG dan een persoonsgebonden budget toe voor hulpmiddelen. 

Hulpmiddelen moeten dan wel in overwegende mate worden gebruikt in de privé-
situatie en niet in een onderwijssituatie. 

 
Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) 

In het kader van deze wet hebben studenten met een functiebeperking of 
chronische ziekte recht op zorg ter voorkoming van ziekten en ter voorziening in 
hun geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging. Hierbij kan men 

denken aan verpleging, hulp bij de persoonlijke verzorging of huishoudelijke 
taken vanuit een thuiszorginstelling maar ook aan ondersteunende of activerende 

begeleiding. Bij het laatste kan men bijvoorbeeld denken aan een hulp die 
teksten voorleest, helpt bij het plannen van (studie)taken en helpt bij de 
administratie of correspondentie. Op grond van deze regeling kunnen cliënten 

kiezen voor zorg in natura (zorg vanuit instellingen) of een 
persoonsgebondenbudget (pgb).  

Wanneer studenten (of hun ouders als ze minderjarig zijn) overwegen zorg, hulp 
of begeleiding op grond van deze regeling aan te vragen dienen ze telefonisch of 
schriftelijk een indicatie aan te vragen bij het dichtstbijzijnde Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor zowel het aanvragen van zorg in natura als het 
aanvragen van een persoonsgebonden budget is een indicatiestelling vereist. Een 

doorverwijzing van een arts is voor het aanvragen van een indicatiestelling niet 
nodig.  
 

Meer informatie 
 Dossier AWBZ van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, te vinden 

op de website www.cg-raad.nl. 
 De adresgegevens van alle CIZ vestigingen (Centrum Indicatie Zorg) zijn 

te vinden op de website www.ciz.nl. In het telefoonboek zijn ze vaak te 

vinden onder hun oude naam Regionaal Indicatieorgaan (RIO).  
 Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders. Contactgegevens: 

0900-7424857; info@pgb.nl; www.pgb.nl. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

In 2006 komt er als het parlement akkoord gaat een nieuwe wet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Wat de consequenties van deze nieuwe wet 

zullen zijn voor studenten met een functiebeperking is op het moment dat deze 

http://www.minszw.nl/
http://www.bpv.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.ehbw.nl/
http://www.ciz.nl/
mailto:info@pgb.nl
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brochure wordt geschreven nog onduidelijk. Het is dan ook raadzaam om de 

actuele ontwikkelingen in de gaten te houden. 
 

Meer informatie 
 Het ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl); 
 De CG-raad (www.cg-raad.nl);  

 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (www.vng.nl).  
 

 
Actuele ontwikkelingen 
Beleid en regelgeving met betrekking tot dyslexie is in beweging. Informatie 

veroudert snel.  
De belangenverenigingen Balans en Woortblind volgen nieuwe ontwikkelingen op 

de voet. Hieronder volgen een paar suggesties om actuele ontwikkelingen bij te 
houden.: 
 

Aanbevolen tijdschriften: 

Balans belang  

tijdschrift van de belangenvereniging Balans.  
 

Tijdschriften met jurisprudentie  
 Documentatieorgaan Sociale verzekeringen, ISSN 1568-8992;  

 De practijkgids: tijdschrift gewijd aan de rechtspraktijk en de Nederlandse 
rechtspraak, inzonderheid aan de jurisprudentie van de kantongerechten, 
ISSN 0165-0025;  

 Rechtspraak en zorgverzekering, ISSN 1382-421X 
 Tijdschrift voor ambtenarenrecht, ISSN 0168-5848 

 
Internetsites: 
www.minocw.nl  

www.minvws.nl 
www.minszw.nl 

www.balansdigitaal.nl   
www.woortblind.nl  
 

 
Tip: 

Veranderingen in berichtgeving kunnen op Internet vrij eenvoudig gevolgd 
worden door een ‘google alert’ aan te maken via www.google.com/alerts.  

http://www.minvws.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.minvws.nl/
http://www.minszw.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.woortblind.nl/
http://www.google.nl/alerts
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8. Nuttige adressen, internetsites en tijdschriften 

 
In dit hoofdstuk zijn een aantal organisaties, internetsites en tijdschriften 

opgenomen die studentendecanen en studentbegeleiders zouden kunnen 
informeren, adviseren of doorverwijzen. Er is niet gestreefd naar volledigheid, 

het kan dus zijn dat bepaalde nuttige organisaties, internetsites en tijdschriften 
ontbreken.  

 
 
8.1 Adressen 

 
Aangepaste bibliotheken 

 
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden 
Postbus 131, 3850 AC Ermelo, 0341-565499 

www.cbb.nl  
 

Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheek 
Lectuur en informatie voor mensen met een leeshandicap 
Contactgegevens: Postbus  24, 5360 AA Grave, 0486 486486 

www.fnb.nl 
 

Nederlandse Luister- en Braille- Bibliotheek 
Contactgegevens: Postbus  43234, 2504 AE Den Haag, 070 33 81 55 
www.nlbb.nl 

 
 

Bedrijven  
 
Didactisch adviesbureau Eges 

Richt zich op problemen met dyslexie op de werkvloer 
Contactgegevens: Oosterkruisweg 48, 1779 XR Den Oever, 0227512286 

www.eges.nl / www.dyslect.nl; info@eges.nl 
 
Lexima BV 

ICT-oplossingen en advies voor kinderen en volwassenen met lees- en/of 
schrijfproblemen.  

Contactgegevens: Rossenberglaan 14, 3833 BN Leusden, 033-4324452 
www.lexima.nl; info@lexima.nl 
 

Stichting Taalhulp 
Gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie bij kinderen en 

volwassenen. 
Contactgegevens: Postbus 2319, 1206 CH Hilversum, 0356283802 

info@stichtingtaalhulp.nl; www.stichtingtaalhulp.nl 
 
Valk & Uil: instituut voor werk en dyslexie 

Richt zich op volwassenen met dyslexie vanuit ervaringsdeskundigheid 
Contactgegevens: Binnenkadijk 459 

1018 AX Amsterdam 
www.werkendyslexie.nl; info@werkendyslexie.nl 
 

http://www.fnb.nl/
http://www.nlbb.nl/
http://www.eges.nl/
http://www.dyslect.nl/
mailto:info@eges.nl
http://www.lexima.nl/
mailto:info@lexima.nl
mailto:info@stichtingtaalhulp.nl
http://www.stichtingtaalhulp.nl/
http://www.werkendyslexie.nl/
mailto:info@werkendyslexie.nl
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Belangenverenigingen 

 
Balans  

Belangenvereniging die opkomt voor kinderen, jongeren en ouders die te maken 
hebben met ontwikkelings -gedrag en leerproblemen als ADHD, autisme en 
dyslexie. Geeft tevens het tijdschrift Belans belang uit. 

Contactgegevens: De kwinkelier  40, 3722 AR Bilthoven, 0900 202 00 65 
(bereikbaar vijf ochtenden per week van 9.30 tot 13.00 uur) 

www.balansdigitaal.nl 
 
Britse Dyslexievereniging (BDA) 

Koepelorganisatie, belangen- en patiëntenvereniging 
Contactgegevens: The British Dyslexia Association, 98 London Road, Reading, 

RG1 5AU, Great Britain. 
T 0118 9662677;  
www.bda-dyslexia.org.uk/main/home/index.asp; admin@bda-

dyslexia.demon.co.uk 
  

Chronisch zieken en gehandicaptenraad (CG-raad) 
Koepelorganisatie van Nederlandse gehandicapten- en patiëntenverenigingen. 

Doet aan collectieve belangenbehartiging. Tevens kan men er terecht voor 
actuele informatie over onder andere gelijke behandeling, beeldvorming en 
nieuwe wetgeving vanuit patiëntperspectief. 

Contactgegevens: Churchillaan 11, 4e etage; 3527 GV Utrecht, 030-2916600; 
www.cg-raad.nl 

 
DysKus: Volwassenen met Dyslexie Kansen geven, Uitd®agen en Steunen 
Vlaamse belangenvereniging voor en door volwassenen met dyslexie 

Contactgegevens: p.a. Stichting Leerproblemen, Vesaliusstraat 2, B-3001 
Leuven, Telefoon secretariaat: 011-885947 

info@DysKus.be; www.dyskus.be 
 
Europese dyslexievereniging (EDA) 

Contactgegevens: Bodenweg 21, CH-8406 Winterthur, Switzerland, Fax: + 41 52 
202 1712 

www.bedford.ac.uk/eda/index.htm 
 
Sprankel: vereniging voor leerproblemen in België 

Contactgegevens: Ullenshofstraat 11 bus 2, 2170 Merksem, Tel/Fax: 
03/289 78 58  

www.sprankel.be 
 
Vademecum: belangenorganisatie voor studenten met een functiebeperking 

Contactgegevens: Postbus 1559, 3500 BN Utrecht, 030-2894024 
www.stichtingvademecum.nl; stichtingvademecum@yahoo.com 

 
Vereniging Woortblind 
Contactgegevens: De Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht; Dyslexielijn: 

0900-6662666 
www.woortblind.nl; Info@woortblind.nl 

 
 

http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.bda-dyslexia.org.uk/main/home/index.asp
http://www.cg-raad.nl/
mailto:info@DysKus.be
http://www.dyskus.be/
http://www.stichtingvademecum.nl/
mailto:stichtingvademecum@yahoo.com
http://www.woortblind.nl/
mailto:Info@woortblind.nl
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Dyslexie en beroepsverenigingen 

 
Nederlandse vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) 

Contactgegevens: Postbus 3088, 2800 CD Gouda, 0182-587188 
www.nvlf.nl 
 

Nederlands Instituut van Psychologen 
Contactgegevens: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, 020 410 6222 

www.psynip.nl 
 
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers 

Contactgegevens: Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik, 030-6571020 
www.lbrt.nl 

 
 
Dyslexie en onderzoek 

 
Stichting Dyslexie Fonds  

Houdt zich bezig met het werven en het bevorderen van wetenschappelijk 
onderzoek naar dyslexie 

Contactgegevens: Wibautlaan 6, 1181 XW Amstelveen 
www.dyslexie.nl 
 

Stichting Dyslexie Nederland 
Richt zich op vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.  

Contactgegevens: P/a De Kwinkelier 40, 3722 AR Bilthoven 
 
NWO programma Dyslexie 

Dit tienjarige programma stimuleert longitudinaal onderzoek naar oorzaken en 
behandelingsmethoden van dyslexie. Het is een multidisciplinair programma 

waarin onderzoekers uit diverse vakgebieden samenwerken. Nadere info: 
www.nwo.nl. 
 

 
Expertisecentra voor studenten in het hoger onderwijs  

 
handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap 
Contactgegevens: Christiaan Krammlaan 2, Postbus 222, 3500 AE Utrecht, 

0302753300. 
De telefonische helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00, de 

juridische helpdesk van 9.00-12.30. 
www.handicap-studie.nl; algemeen@handiap-studie.nl 
 

Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs (VEHHO) 
P/a Leuvenseplein 4, 1000 Brussel, 0473/590972 

vehho@vlor.be 
 
 

http://www.nvlf.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.lbrt.nl/
http://www.dyslexie.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
mailto:algemeen@handiap-studie.nl
mailto:vehho@vlor.be
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Instellingen waar in 2004-2005 dyslexieprojecten zijn uitgevoerd 
 
Christelijke hogeschool Windesheim 

Contactgegevens: postbus 10090, 8000 GB Zwolle, 038-4699139, 
www.windesheim.nl. 

Onderdelen impulsproject: (1) vraaggestuurd begeleiden van studenten met een 
functiebeperking, (2) keuzemodule studeren met dyslexie, (3) studiemaatjes. 
 

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 
Contactgegevens: Postbus 90903, 5000 GD Tilburg, 0877 877133, 

www.Fontys.nl/oso, Oso@fontys.nl 
Titel van het project: Integrale begeleiding voor studenten met (ernstige) 
leesproblemen. 

 
Hogeschool Rotterdam 

Contactgegevens: Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam, 010-2415182, 
www.hogeschool-rotterdam.nl 

Titel impulsproject: Opzetten leerroute Nederlands en rekenen studenten met 
dyslexie. 
 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Contactgegevens: Postbus 1520, 3500 BM Utrecht, 030-2349481 / 030-

2332256, www.hku.nl 
Titel impulsproject: 100 wegen naar de kunst. 
 

NHTV Internationale hogescholen Breda 
Contactgegevens: postbus 3917, 4800 DX Breda, 076-5302203, www.nhtv.nl 

Titel impulsproject: Studeren met een functiebeperking op NHTV, een reële kans. 
 
Aanvullende informatie over de impulsprojecten kan opgevraagd worden bij 

handicap + studie, telefoon: 030-2753300. 
 

 
Organisaties die zich richten op mensen met functiebeperkingen in het 
algemeen 

 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) 

Geeft informatie over gelijke behandelingswetgeving, procedures en oordelen 
van de commissie.  
Contactgegevens: Postbus 16001, 3500 DA Utrecht, T 030 8883888, 

info@cgb.nl, www.cgb.nl 
 

Juridisch spreekuur: iedere werkdag van 14.00-16.00 uur. 
 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) 

Voor informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot het hoger 
onderwijs. 

Contactgegevens: Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, T 070 
4123456, ocwinfo@postbus51.nl, www.minocw.nl 

http://www.windesheim.nl/
http://www.fontys.nl/oso
mailto:Oso@fontys.nl
http://www.hogeschool-rotterdam.nl/
http://www.hku.nl/
http://www.nhtv.nl/
mailto:info@cgb.nl
http://www.cgb.nl/
mailto:ocwinfo@postbus51.nl
http://www.minocw.nl/
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
Voor informatie en brochures over wetten als wet Rea en Wajong 

Contactgegevens : Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag 
Publieksinfo : 0800-9051 
www.minszw.nl 

 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Voor informatie over gehandicapten- en chronisch ziekenbeleid, wet- en 
regelgeving met betrekking tot handicap en chronische ziekte waaronder de 
AWBZ en de Wmo.  

Contactgegevens: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, T 070 3407911; 
www.minvws.nl 

Publieksvoorlichting (voor het aanvragen van brochures): 070 3407890. 
 

 
8.2 Internetsites 
 

  
Algemene dyslexiepagina’s 

 
www.dyslexie.pagina.nl  
www.dyslexie.startkabel.nl  

www.leermoeilijkheden.start.be  
www.interdys.org    (International Dyslexia Association) 

 
 
Hulpmiddelen en dyslexie 

 
www.alexie.nl (dyslexie en ICT) 

 
www.alvanederland.nl (daisy speler) 

 
www.anderslezen.nl 
 

www.daisy.org of www.amisproject.org (daisy speler)  
 

www.handicheck.net/index.php 
nieuws over computeraanpassingen 
 

www.kompagne.nl  of www.spraakherkenning (Dragon Naturally speaking 
preferred)  

www.readingpen.nl 
 
www.readplease.com (tekstleesprogramma) 

 
www.scansoft.nl/omnipage  

scannersoftware (zie ‘7.Compenserende soft- en hardware in deze brochure’). 
 
www.systranet.com en 

www.spectrum.nl/servlet/page/prisma/digitaal.html?template=prisma 
vertalen 

http://www.dyslexie.pagina.nl/
http://www.dyslexie.startkabel.nl/
http://www.leermoeilijkheden.start.be/
http://www.interdys.org/
http://www.alexie.nl/
http://www.alvanederland.nl/
http://www.anderslezen.nl/
http://www.daisy.org/
http://www.amisproject.org/
http://www.handicheck.net/index.php
http://www.kompagne.nl/
http://www.spraakherkenning/
http://www.readingpen.nl/
http://www.readplease.com/
http://www.scansoft.nl/omnipage
http://www.systranet.com/
http://www.spectrum.nl/servlet/page/prisma/digitaal.html?template=prisma
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www.tni.be/nederlands/product.html (hulp bij typen) 

 
www.tbraams.nl/hulpmiddelen.htm 

 
www.xs4all.nl/`~pmms/  
 

 
Informatie over wetten en regelingen 

 
www.bpv.nl (Breed Platform Verzekerden & Werk) 
Voor het informatie en aanvragen van brochures over de wet Rea en Wajong 

 
www.cg-raad.nl (Chronisch zieken en Gehandicaptenraad) 

Klachtenmeldpunt, wajong- en wmo-dossier, etc.  
 
www.ciz.nl (Centra voor indicatiestelling in de zorg) 

Voor het aanvragen van zorg of begeleiding op basis van de AWBZ 
 

www.ehbw.nl (Eerste Hulp bij Werk) 
Informatie over regelingen, voorzieningen en aanpassingen 

 
www.ib-groep.nl (Informatie Beheer groep) 
Voor informatie over WSF 2000 en aanvragen van formulieren e.d. 

 
www.pgb.nl (Per Saldo belangenvereniging voor mensen met een 

persoonsgebondenbudget) 
Voor informatie over de mogelijkheden van het persoonsgebondenbudget 
 

www.uwv.nl (Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen) 
Instantie die Wajong en wet Rea uitvoert. Wil men een beroep doen op één van 

beide regelingen dan moet men contact opnemen met het UWV kantoor van de 
woongemeente. 
 

www.vng.nl (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
Voor informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning 

  
 
Onderzoek en behandeling van dyslexie 

 
www.dyslexie.net 

Dyslexie netwerk Amsterdam e.o.: www.defeyterpartners.demon.nl 
 
Onderzoek, behandeling, tips: www.vangraefeiland.demon.nl 

Deze site bevat ook een informatieve tekst over studeren met dyslexie. 
 

www.dyslexic.com 
 

 
Websites voor (en door) mensen met dyslexie 
 

www.dyslexie-hetzwaanproject.info 

http://www.tni.be/nederlands/product.html
http://www.tbraams.nl/hulpmiddelen.htm
http://www.xs4all.nl/%60~pmms/
http://www.bpv.nl/
http://www.cg-raad.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.ehbw.nl/
http://www.ib-groep.nl/
http://www.pgb.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.dyslexie.net/
http://www.defeyterpartners.demon.nl/
http://www.vangraefeiland.demon.nl/
http://www.dyslexic.com/
http://www.dyslexie-hetzwaanproject.info/
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Voor de beantwoording van vragen over dyslexie, tevens mogelijk om via deze 

site de Wegwijsgids Dyslexie te bestellen. 
 

www.dyslexienet.nl 
Caroline’s dyslexiepagina 
 

www.dyslexieweb.nl 
 

www.kpc-groep.nl 
Informatie over meerdere aspecten van dyslexie in het basis- en 
voortgezetonderwijs. Onder andere informatie over wat docenten over dyslexie 

moeten weten, dyslexieprotocollen en wetgeving. 
 

www.irv.nl/dm/default.asp (Digitaal steunpunt disability management) 
Steunpunt rondom studeren met een functiebeperking aan de Universiteit 
Maastricht. Studenten, studiebegeleiders en andere belangstellenden kunnen er 

zich laten informeren, adviseren, dingen melden en contacten leggen.   
 

www.tbraams.nl 
Specialisten in leerstoornissen. Informatie over behandelmethoden en 

hulpmiddelen. 
 
www.verdraaid.nl  

Site van Leon Biezeman, auteur van ‘Ruimte voor dyslexie’. 
 

www.woordblind.nl 
Site voor het uitwisselen van ervaringen met dyslexie 

 
 
8.3 Tijdschriften 

De hieronder vermelde tijdschriften zijn vrijwel alle te raadplegen bij of via 
(universiteits)bibliotheken. Wanneer het gaat om een uitgave van een 

belangenvereniging kan men zich tot de belangenvereniging in kwestie wenden. 
De volledige contactgegevens van deze belangenverenigingen staan vermeld in 
hoofdstuk 8.1 van deze brochure.  

Hieronder wordt (voor zover mogelijk) volstaan met het tussen haakjes 
vermelden van het internetadres van de organisatie die het bewuste tijdschrift 

uitgeeft.   
 
Balans belang 

tijdschrift van de belangenvereniging Balans (www.balansdigitaal.nl) 
 

 
Binding  

Uitgave van handicap + studie, expertisecentrum (www.handicap-studie.nl ) 
 
Dekanoloog: Orgaan van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen 

 
Documentatieorgaan Sociale verzekeringen 

 
Dyslexia: an international journal of research and practice 

http://www.dyslexienet.nl/
http://www.dyslexieweb.nl/
http://www.kpc-groep.nl/
http://www.irv.nl/dm/default.asp
http://www.tbraams.nl/
http://www.verdraaid.nl/
http://www.woordblind.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
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Journal of the British Dyslexia association (www.bda-

dyslexia.org.uk/main/home/index.asp) 
 

De practijkgids: tijdschrift gewijd aan de rechtspraktijk en de Nederlandse 
rechtspraak inzonderheid aan de jurisprudentie van de kantongerechten  

 
Journal of Learning Disabilities 
 

Rechtspraak en zorgverzekering 
 

Remediaal, Tijdschrift voor leer- en opvoedingsproblemen in het VO / BVE 
 
Tijdschrift voor ambtenarenrecht 

  
Tijdschrift voor orthopedagogiek 

 
Tijdschrift voor Remedial Teaching

http://www.bda-dyslexia.org.uk/main/home/index.asp
http://www.bda-dyslexia.org.uk/main/home/index.asp
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