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Voorwoord  

Het Lauwers College is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en 

medewerkers een plek biedt om talent en ambitie te laten groeien. Hierbij willen we uitgaan van 

de mogelijkheden van de leerling en oog hebben voor de specifieke onderwijs- en /of 

begeleidingsbehoeften. De begeleiding van leerlingen met dyslexie is één van deze specifieke 

behoeften. Deze begeleiding behoort tot de basisondersteuning in het kader van de wet op 

Passend Onderwijs.   

Voor u ligt het protocol dyslexie van het Lauwers College. Het voorziet in de behoefte om de 

signalering en de begeleiding van dyslectische leerlingen op onze vestigingen zoveel mogelijk te 

stroomlijnen. Het protocol volgt hierbij het ‘Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs’.    

Het protocol bevat diverse aanbevelingen, aanwijzingen, richtlijnen met betrekking tot de 

signalering en begeleiding van leerlingen met dyslexie. De ondersteuning van leerlingen met 

dyslexie is in wezen een continu proces dat door de maatschappelijke veranderingen steeds om 

aanpassingen vraagt. Daarnaast bevat het wettelijke bepalingen, waarbij optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de ruimte die de wet de scholen biedt.  

Daar onze leerlingen en docenten veelkleurig en veelzijdig zijn, blijft het mogelijk dat er per 

vestiging iets andere accenten worden gelegd. 

Dit protocol is geldig vanaf 1 oktober 2020 tot het moment waarop het Protocol Dyslexie VO 

en/of de wetgeving wordt herzien. 

N.B. Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard 

ook ‘zij’ worden gelezen  

 
Marije Bijma, ondersteuningscoördinator en Gretha Dam, directeur locatie Buitenpost 
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Dyslexie  

Wat is dyslexie 

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en 

spellen. Dyslexie is een leerstoornis waarbij problemen met lezen en spellen meestal samen 

voorkomen, maar soms ook los van elkaar. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij 

alle vakken waarbij taalvaardigheid een rol speelt. Dyslexie is niet te verhelpen: de leerling 

reageert niet of te weinig op didactische maatregelen en remediëren (didactische resistentie).   

Symptomen  

Het is niet altijd gemakkelijk dyslexie te herkennen; dyslexie komt in verschillende gradaties voor, 

van zwak tot zeer ernstig. Dyslexie wordt vastgesteld aan de hand van een aantal landelijk 

vastgestelde criteria die goed te herkennen en objectief waarneembaar zijn:    

 technisch lezen is onvoldoende ontwikkeld, traag leestempo   

 spellingsproblemen   

 automatiseringsproblemen   

 veel tijd nodig om informatie te verwerken, bepaalde leertaken kosten onevenredig veel tijd 

en energie   

 woordvindingsprobleem   

 moeite met het onthouden van losse op zichzelf staande gegevens (jaartallen, plaatsnamen, 

idioom)   

 moeilijk twee dingen tegelijk kunnen doen (bijv. schrijven en luisteren)    

 concentratieprobleem  

 (dikwijls) slecht handschrift 

Bij bovenstaande criteria moet worden opgemerkt, dat niet alle kenmerken voor alle dyslectische 

leerlingen gelden. Sommige dyslectische leerlingen hebben vooral een spellingprobleem, 

anderen vooral een leesprobleem, nog weer anderen hebben het beide.   

Leerlingen met dyslexie kunnen hun kennis en vaardigheden niet ten volle laten zien door hun 

beperkte lees- en spellingvaardigheden. Dat levert spanningen en frustraties op. Een dyslectische 

leerling heeft daarom in veel gevallen ook een emotioneel probleem:  

 faalangst   

 moedeloosheid door onbegrip en gebrek aan erkenning    

 overbelasting   

 negatief denken als gevolg van voortdurend falen  

 negatief zelfbeeld, ernstige twijfel aan eigen competentie   

 demotivatie en vermijdingsgedrag  
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Dyslexie in het voortgezet onderwijs  

Op het voortgezet onderwijs wordt er nogal wat van de leerling verwacht:   

 hij/zij krijgt te maken met lange, ingewikkelde teksten   

 de leerling volgt meerdere vreemde talen    

 er wordt een redelijk verwerkingstempo verwacht   

 om schoolboekteksten te begrijpen is nodig dat de leerling over voldoende leesvaardigheid 

beschikt  

 de leerling krijgt les van veel verschillende docenten, met elk een andere aanpak   

 er wordt een sterk beroep gedaan op schoolse taalvaardigheden   

 de leerling krijgt te maken met veel huiswerk   

 er is sprake van een scherpe toetspraktijk   

 er is veel aandacht voor vaardigheden en strategisch leren, maar veel minder voor de 

problemen op het gebied van leesvaardigheid en spellingvaardigheid van de dyslectische 

leerling.  

Voor bovenstaande taken geldt, dat ze voor dyslectische leerlingen vaak meer moeite opleveren 

dan voor niet-dyslectische.  

 Dyslexie vaststellen  

Dyslexie kan alleen worden vastgesteld door professionals die gekwalificeerd zijn voor het 

uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het 

gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan. Zoals 

de GZ-psycholoog.  

Onder de term GZ-psycholoog vallen alle psychologen en orthopedagogen, die bevoegd zijn de 

diagnose dyslexie te stellen en behandeling te geven. Daartoe is een academische graad in de 

klinische kinder- of jeugdpsychologie of orthopedagogiek vereist, alsmede een erkende 

bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG registratie 

gezondheidszorg-psycholoog. De K&J-registratie van het NIP en de registratie orthopedagoog-

generalist van de NVO voldoen hieraan.   
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Waar loopt de leerling met dyslexie tegen aan 

In dit hoofdstuk worden de problemen waarmee dyslectische leerlingen te maken kunnen 

krijgen, beschreven en toegelicht. Deze problemen doen zich niet bij elke leerling voor en ook 

niet bij iedereen in dezelfde mate.  

Leesproblemen 

Veel dyslectische leerlingen hebben een leesprobleem. Het technisch lezen (het omzetten van 

tekens naar klanken) gaat te langzaam en onnauwkeurig. Onder technisch lezen verstaan we het 

verklanken van tekens in woorden.   

Als een leerling minder dan 100 woorden per minuut leest, dan betekent dit dat hij alleen bezig is 

met het verklanken. Hij komt dan absoluut niet toe aan het begrijpen van de lesstof. Daarom 

wordt vaak gedacht dat de leerling dom is. Niets is minder waar, want als hij de tekst nog eens 

rustig mag lezen dan is het begrip er wel! Veel ouder(s), verzorger(s) lezen de lesstof aan hun 

kind vóór:   

“Hij hoeft het maar één keer te horen en hij kent de les…”  

Voldoende technische leesvaardigheid is voorwaarde voor de ontwikkeling van begrijpend en 

studerend lezen en vervolgens van vrijwel alles wat er in het onderwijs te leren valt.  

Spellingsproblemen 
 
Er is lang gedacht dat dyslectische leerlingen speciale spellingfouten maken. Inmiddels is duidelijk 

dat zij vooral veel fouten maken. De ene keer is het woord goed, de andere keer fout geschreven.    

 De spelling is inconsequent, je kunt er geen peil op trekken   

 Er is sprake van herhalingen, toevoegingen, weglatingen en omkeringen   

 Spelling is fonetisch  

De spelling is bij de meeste mensen geautomatiseerd. Je houdt het woord in je werkgeheugen 

even vast, terwijl je op dat moment in het permanente geheugen een spellingsregel of het juiste 

woordbeeld oproept. Dit proces kost bij dyslectische leerlingen veel tijd. Ook hier geldt dat de 

leerling moeilijk twee dingen tegelijk kan doen: snel, netjes èn foutloos schrijven. Bij het aanleren 

van de spelling in het Nederlands is er op de basisschool sprake van een zorgvuldige opbouw 

(klankzuiver, niet klankzuiver, regelwoorden, inprentwoorden etc.). Bij het leren van de moderne 

vreemde talen ontbreekt die opbouw vaak. De leerling moet zelf maar zien hoe hij de spelling 

onder de knie krijgt. Door geheugenproblemen verloopt de inprenting van moeilijke woorden 

uiterst moeizaam. De leerling heeft ook geen oog voor analogieën: elk woord is  voor hem weer 

nieuw en zo raakt het geheugen al snel overbelast.  

Automatiseringsprobleem  

Drie kenmerken van automatisering zijn:   

 overbekende informatie wordt accuraat en snel verwerkt 

 die verwerking kost vrijwel geen aandacht en denkwerk meer  
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 de omstandigheden zijn nauwelijks van invloed op de geautomatiseerde vaardigheden. Het 

produceren van taal is hier een voorbeeld van. Mensen met een normale taalontwikkeling 

kunnen na verloop van tijd automatisch lezen en schrijven. Voorbeeld: lezen gaat zo 

automatisch dat het je niet eens meer lukt om bij een film de ondertitels niet te lezen!  

Bij dyslectische leerlingen is echter sprake van een automatiseringsprobleem: lezen en spellen 

verlopen moeizaam omdat de deelvaardigheden (coderen en decoderen) niet soepel en op 

elkaar afgestemd verlopen.  Dit automatiseringsprobleem beperkt zich niet tot het lezen, 

schrijven en spellen. Een slecht werkend werkgeheugen veroorzaakt problemen die het de 

leerling moeilijk maken bij alles wat er op school te leren valt!  

Moeite met structureren en toepassen  

Nieuwe leerstof wordt vaak geleerd als losse elementen. Daardoor ziet de leerling geen 

samenhang. Ook het overzien van grote hoeveelheden lesstof, en het herkennen van hoofd- en 

bijzaken geeft vaak problemen.   

Beperkte verbale vaardigheden 

Sommige dyslectici denken in beelden, minder in woorden. Die beelden moeten voortdurend 

worden getransformeerd naar taal. Vaak heeft de leerling een beeld voor ogen, maar kan hij/zij 

de woorden er niet bij bedenken. Soms spreekt de leerling met korte zinnen. Het gebeurt ook dat 

ze heel uitputtend worden in hun antwoorden en beschrijvingen. Hierdoor maken dyslectische 

leerlingen een verbaalzwakke indruk.   

Het werkgeheugen functioneert gebrekkig  

Het onthouden van losse contextloze gegevens verloopt moeizaam (bijvoorbeeld jaartallen, 

formules, scheikundige reacties). Het memoriseren van een bladzijde idioom duurt uren en 

meestal is een dag later alles weer vergeten. Voor deze leerlingen zijn alle werkwoorden 

onregelmatig.   

Moeizame auditieve waarneming   

Leerlingen met auditieve dyslexie hebben vooral problemen bij leraren die overwegend docerend 

de leerstof aanbieden. Ze hebben moeite met het maken van aantekeningen: tegelijk luisteren en 

schrijven is heel lastig. Omdat ze het tempo niet bij kunnen houden, is de informatie in het 

aantekenschrift of werkboek vaak onvolledig en verbrokkeld. Bij de moderne vreemde talen zien 

we de volgende problemen terugkomen:   

 moeilijk verschillen horen tussen de klanken in woorden   

 problemen met het uiteen rafelen van woorden en het samenvoegen van klanken of 

klankgroepen   

 problemen hebben met de uitspraak of woorden verhaspelen. Door een fonetische uitspraak 

probeert de leerling vat te krijgen op de schrijfwijze   

 problemen met articuleren: slordig of onduidelijk   
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Concentratieproblemen  

Dyslectische leerlingen kunnen zich over het algemeen moeilijk concentreren. Dat is geen onwil, 

het heeft te maken met het zwakke werkgeheugen. In een drukke klas ondervinden ze vaak veel 

hinder. In een rumoerige omgeving kost het ze veel moeite om instructies op te nemen.  

Schrijfproblemen 

Een slecht handschrift komt in de meeste gevallen door een niet goed ontwikkelde fijne 

motoriek. Het schrijfwerk wordt soms onleesbaar, niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor 

de leerling zelf. Dat heeft weer een ongunstige uitwerking op het toch al zwakke woordbeeld. De 

leerling ziet zijn eigen fouten niet meer. Slecht leesbare aantekeningen en werkboeken 

bemoeilijken het leren.  

Wat verder voorkomt  

Sommige dyslectische leerlingen houden moeite met het onderscheid tussen links en rechts. 

Anderen blijven moeite houden met klokkijken of het alfabet opzeggen. Soms ook is er sprake 

van zwak tijdsbesef, afspraken vergeten of moeite met plannen van grote taken.  
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Signalering  

Fase:   Acties:  Beschrijving:  

Screenings-en  

signaleringsfase 

Screening van dossiers 

nieuwe leerlingen   

 onderwijskundig  

rapport   

 CITO LVS  

 Friese 

Plaatsingswijzer 

 
 

 

 

 

 

 

Risicoleerlingen doen 
tot de herfstvakantie 
eerst gewoon mee 
met de lessen. Daarna 
wordt bekeken wat de 
onderwijsbehoefte 
van de leerling is. Wat 
is er binnen de les nog 
mogelijk?   

 

1. Bij de aanmelding worden alle nieuw 

aangemelde leerlingen tussen aanmelding en 

start in het VO gescreend op een risico voor 

dyslexie.  

 

Dit gebeurt aan de hand van de ingevulde 

onderwijskundige rapporten door de basisschool 

en de LVS/CITO-gegevens (begrijpend lezen, 

rekenen, spelling en technisch lezen).  

 

De leerjaarcoördinator klas 1 benadert bij 

kenmerken van dyslexie actief de basisschool en 

vraagt welke extra begeleiding er heeft plaats 

gevonden en adviseert eventueel dyslexie-

onderzoek.   

 

2. Blijkt dat leerlingen een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben, dan kunnen ze 

na de herfstvakantie deelnemen aan extra 

begeleidingslessen gegeven door:  

Dyslexie-expert  

 

3. Hebben de extra begeleidingslessen 

onvoldoende resultaat, dan kan de leerling  

(vermoeden van dyslexie) doorstromen naar de 

intakefase  

Actie: Dyslexie-expert i.s.m 

ondersteuningscoördinator 
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Intakefase  
 
Vooronderzoek door 
school:  

 Stilleestoets 

(Tekenbeet)  

 Wonderlijke weer  

 Brus A  

 Klepel A  

 Overschrijftaak –  

 Kopie uit 

schrift/werkboek 

bijv. van gesch./ak    

 

Gesprek met ouder(s), 

verzorger(s) en  

leerling   

 

 

 

 

 

Verzamelen 

aanvullende gegevens 

voor zo compleet 

mogelijk dossier 

 

4. Er wordt op basis van de resultaten een 

analyse gemaakt voor de vervolgstappen. 

Actie: Dyslexie-expert i.s.m orthopedagoog 

  

 

 

 

 

5. Een verdere verkenning. Is er al eerder 

onderzoek geweest? Ervaren ouder(s), 

verzorger(s) problemen? Is er hulpverlening 

geweest? Ouder(s), verzorger(s) vullen, 

afhankelijk van de uitkomst van het gesprek, de 

intakevragenlijst ouder(s), verzorger(s) in. De 

mentor laat bij twijfel de docenten ook nog een 

korte vragenlijst invullen.   

Actie: Dyslexie-expert i.s.m orthopedagoog 

 

6. Actie: Dyslexie-expert i.s.m orthopedagoog  

Strategiefase  Afwegen of onderzoek 

zinvol is.  

7. Afhankelijk van de verkregen informatie wordt 

in deze fase bepaald of onderzoek wel of niet 

zinvol is. Dit wordt met de ouder(s), verzorger(s) 

besproken. Onderzoek kan in opdracht van 

school/ouder(s), verzorger(s) plaats vinden als 

leerling voldoet aan de criteria. Kosten zijn 

fiftyfifty voor ouder(s), verzorger(s) en school. 

Voldoet de leerling niet aan de criteria, dan 

krijgen de ouder(s), verzorger(s) het advies om 

het onderzoek extern aan te vragen. Kosten zijn 

dan voor rekening van de ouder(s), verzorger(s).   

Actie: dyslexie-expert i.s.m. orthopedagoog 
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Onderzoeksfase 

Integratie- en  

indiceringfase 

 
Onderzoek naar 
verklarende en 
indicerende factoren 
conform protocol 
dyslexie   

 

8. Conform afspraken van het landelijk Protocol 

Dyslexie VO. Er wordt altijd een rapport 

geschreven waarin de hulpvragen worden 

beantwoord en advies wordt gegeven over 

onder andere mogelijke aanpassingen in het 

onderwijs, extra begeleiding en/of behandeling 

binnen of buiten school en ondersteuning thuis. 

Dit rapport wordt met de ouder(s), verzorger(s) 

besproken.  Actie: orthopedagoog (onderzoek 

en rapport) i.s.m met dyslexie-expert (gesprek 

met de ouder(s), verzorger(s)) 

  

Adviesfase  Na het onderzoek 

krijgen ouder(s), 

verzorger(s) en 

leerling het verslag 

met de bevindingen. 

Soms vindt er nog een 

afrondend gesprek 

plaats. 

 

9. Docententeam wordt op de hoogte gebracht 

van de bevindingen van het onderzoek. Leerling 

en ouder(s), verzorger(s) worden op de hoogte 

gebracht van de mogelijkheden voor leerlingen 

met dyslexie op school.  

Actie: dyslexie-expert 

 

Leerlingen uit een hoger leerjaar stappen in bij de intakefase.   

 

N.B. Op de locatie Kollum nemen alle brugklassers deel aan de screening uitgezonderd de 

leerlingen die al in het bezit zijn van een dyslexieverklaring.  
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Begeleiding en ondersteuning  

De ondersteuning van dyslectische leerlingen vereist een geïntegreerde aanpak; vindt plaats 

gedurende de hele schoolloopbaan; gaat uit van wat werkt bij de leerling en wat een zo groot 

mogelijk effect heeft. 

Dyslectische leerlingen hebben recht op een aantal faciliteiten. Voor welke van deze faciliteiten 

welke leerling in aanmerking komt, wordt in overleg met de dyslexiecoach vastgesteld. Dit 

gebeurt op basis van de begeleidingsadviezen uit de deskundigenverklaring. 

Begeleiding in de klas  

De docent 
1. weet wie van zijn / haar leerlingen dyslectisch is  

2. geeft positieve feedback, zodat de leerling gemotiveerd blijft 

3. controleert met regelmaat agenda, werkboek en schrift om te zien of de aantekeningen 

leesbaar zijn overgenomen en of de oefeningen goed genoteerd zijn 

4. geeft indien nodig aantekeningen op papier of een kopie van een klasgenoot en laat de 

leerling de antwoordsleutel gebruiken 

5. geeft het huiswerk op tijd op en doet dit niet alleen mondeling, ook schriftelijk 

6. staat hulpmiddelen zoals een laptop toe 

7. geeft ruim bedenktijd na een vraag of opdracht 

8. maakt binnen de vaksectie afspraken voor de beoordeling 
 

Ten aanzien van toetsen en beoordelen zijn er algemene afspraken en afspraken per sectie.  
 
Algemene afspraken:  

De docent 
1. geeft gemaakt werk terug aan de leerling (of desnoods een kopie ervan of stuurt het op naar  

de ouder(s), verzorger(s) in een gefrankeerde retourenvelop) en bespreekt de toets altijd, 

evt. individueel 

2. geeft bij toetsen in de onderbouw: 

- een compactere toets welke de toetsstof afdekt. De docent geeft de verplicht te maken 

onderdelen op de toets aan. De leerling mag meer onderdelen maken, fouten op deze 

onderdelen worden niet negatief meegenomen in het cijfer 

geeft bij toetsen in de bovenbouw:  

- een verlenging toetstijd van 20% bij SE’s 

- bij voortgangstoetsen een compactere toets welke de toetsstof afdekt. De docent geeft 

de verplicht te maken onderdelen op de toets aan. De leerling mag meer onderdelen 

maken, fouten op deze onderdelen worden niet negatief meegenomen in het cijfer 

3. geeft leerling een herkansing 

- onderbouw: (max. 2 keer per periode) 

- bovenbouw: conform het PTA  

4. biedt toetsen duidelijk en goed leesbaar aan (Arial, 12 punts) 
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5. vermijdt dicteren van so’s en toetsen  

N.B. op de locatie Grijpskerk wordt bij alle toetsen extra tijd geboden, ook in de onderbouw. 

 

Vaksectie afspraken:  

De docent 
6. maakt binnen de vaksectie afspraken over de beoordeling en afname en houdt zich aan 

gemaakte afspraken zoals: 

 rekent spellingfouten alleen mee indien daar gegronde redenen voor zijn of geeft voor 

inhoud en spelling een apart cijfer. 

 geeft mondelinge herkansing bij slecht gemaakt werk, met name als het gaat om onderdelen 

van toetsen waarin de leerlingen gesproken taaluitingen moeten opschrijven. 

 accepteert fonetisch geschreven woorden. 

 rekent spelfouten minder zwaar. 

 rekent fouten die herhaaldelijk voorkomen minder zwaar. 

 overhoort niet alleen schriftelijk maar maakt gebruik van alternatieven (luistertoetsen, 

mondelinge overhoringen, presentaties, verslagen). 

 geeft de leerling indien nodig een antwoordenboek mee naar huis  een week voor de toets. 

 

Elke vaksectie legt per schooljaar de gemaakte afspraken vast in een appendix op dit protocol. 

Deze appendix is te vinden op de website bij downloads.  

Hulpmiddelen 
Het gebruik van bepaalde hulpmiddelen zoals een laptop is toegestaan, maar het gebruik ervan 
gaat altijd in overleg met de dyslexiecoach en ondersteuningfunctionaris. De hulpmiddelen 
moeten door de ouder(s), verzorger(s) worden aangeschaft. Wel zijn er een aantal toetslaptops 
met Alinea (voorleessoftware) ter beschikking voor tijdens de lessen en examens.  
 
Via Dedicon kan er een aanvraag worden gedaan voor audiomateriaal. De aanvraag verloopt via 
de ondersteuningscoördinator en moet worden beargumenteerd door de dyslexiecoach op basis 
van de begeleidingsadviezen uit de deskundigenverklaring. De aanvraag is selectief ten aanzien 
van de aan te vragen boektitels. 
 
Binnen het onderwijsconcept GO hebben alle leerlingen een Chromebook. In Buitenpost hebben 
alle leerlingen in leerjaar 1 een Chromebook.  Dit Chromebook is uitgerust met standaard 
voorleessoftware. Daar waar dit niet voldoende ondersteunt kan Alinea ingezet worden.  

Begeleiding buiten de klas  

Dyslectische leerlingen krijgen een dyslexiecoach toegewezen bij wie zij terecht kunnen met 

problemen die met hun dyslexie te maken hebben en met wie zij kunnen overleggen over 

begeleiding. 

 

De nadruk in de begeleiding ligt op eigen initiatief en zelfstandigheid van de leerling.  De coach 

heeft een spreekuur en is zowel telefonisch als via de schoolmail bereikbaar voor de leerling en 
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de ouder(s), verzorger(s). Aan de hand van specifieke vragen of problemen kan een individueel 

begeleidingstraject gestart worden. Onder begeleiding valt het bieden van hulp op het gebied 

van studievaardigheden (planning, woordjes leren enz.), het verwijzen naar sites of andere 

bronnen waar informatie te vinden is, het informeren van docenten, het organiseren van 

lotgenotencontacten en het regelen van (materiële) voorzieningen bij toetsen en examens. 

  



Protocol Dyslexie 

juni 2020 versie 5 

Pagina 15 van 20 

 

Taken en rollen  

Binnen het protocol dyslexie hebben onderstaande personen één of meerdere taken.   

Leerjaarcoördinator klas 1: 
 screent alle aanmeldingsformulieren voor klas 1 op kenmerken van dyslexie 

 benadert bij kenmerken van dyslexie actief de basisschool en vraagt welke extra begeleiding 

er heeft plaats gevonden en adviseert eventueel dyslexie-onderzoek.   

Mentor/coach:  
 biedt morele en emotionele ondersteuning   

 heeft aandacht voor het verloop van de studie    

 overlegt met dyslexie-expert  (en in hogere klassen de dyslexie coach) 

 bespreekt extra ondersteuningsbehoefte met de leerling   

 bewaakt gemaakte afspraken   

 zet de afspraken in SOM   

 onderhoudt contacten met ouder(s), verzorger(s) en vakdocenten 

Vakdocent:  
 is verantwoordelijk voor de begeleiding in de les    

 houdt in de didactiek rekening met leerlingen met dyslexie   

 de vakdocent is op de hoogte van de handelingsgerichte adviezen van de leerling (kijkt 

daarvoor in SOM) 

Dyslexie-expert:  
 is de centrale persoon voor leerlingen uit klas 1 bij wie de leerling met dyslexie terecht kan 

als er vragen zijn   

 stelt de dyslexiekaart van de leerling op 

 houdt een spreekuur voor de leerlingen uit klas 1 bij wie dyslexie is vastgesteld 

 is het aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 bij wie dyslexie is 

vastgesteld 

 stelt zichzelf tot doel om de zelfstandigheid van de leerling te vergroten door de leerling zelf 

te laten nadenken over de hulp die hij/zij nodig heeft (leren formuleren van de hulpvraag)   

 is de centrale persoon voor collega’s met vragen over dyslexie en zorgen omtrent een leerling 

met het vermoeden van dyslexie 

 geeft begeleidingslessen in klas 1 aan risicoleerlingen 

 voert overleg met de ondersteuningscoördinator over leerlingen die onvoldoende resultaat 

boeken in de extra begeleidingslessen 

 voert vooronderzoek i.s.m. de orthopedagoog uit  

 voert in het vooronderzoek het gesprek met ouder(s), verzorger(s) 

 verzamelt in het vooronderzoek aanvullende gegevens  

 weegt in samenspraak met de orthopedagoog de zinvolheid van het onderzoek af  

 bespreekt het rapport samen met de orthopedagoog met de ouder(s), verzorger(s) 

 communiceert de handelingsadviezen uit het rapport naar de mentor en vakdocenten 
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 houdt zijn vakkennis bij door middel van scholing, vakliteraruur en het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten 

Dyslexiecoach: 
 is de centrale persoon voor leerlingen uit klas 2 t/m 6 bij wie de leerling met dyslexie terecht 

kan als er vragen zijn   

 stelt de dyslexiekaart van de leerling op indien dyslexie in klas 2 t/m 6 wordt vastgesteld 

 houdt een spreekuur voor de leerlingen uit klas 2 t/m 6 bij wie dyslexie is vastgesteld 

 is het aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s) van leerlingen uit klas 2 t/m 6 bij wie 

dyslexie is vastgesteld 

 stelt zichzelf tot doel om de zelfstandigheid van de leerling te vergroten door de leerling zelf 

te laten nadenken over de hulp die hij/zij nodig heeft (leren formuleren van de hulpvraag)   

 helpt de leerling zijn probleemoplossend vermogen te versterken   

 adviseert mentoren en vakleerkrachten    

 adviseert de leerling/ouder(s), verzorger(s) over aanpassingen, dispensaties, faciliteiten en 

technische hulpmiddelen   

 zorgt er samen met de mentor/coach voor dat het vooronderzoek plaats vindt   

 zorgt dat de leerling op het onderzoekstraject komt en zorgt voor afstemming met ouder(s), 

verzorger(s)/leerling en school 

 houdt zijn vakkennis bij door middel van scholing, vakliteraruur en het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten 

Orthopedagoog:  
 voert vooronderzoek i.s.m. de dyslexie-expert uit  

 voert in het vooronderzoek het gesprek met ouder(s), verzorger(s) i.s.m. de dyslexie-expert 

 verzamelt in het vooronderzoek aanvullende gegevens i.s.m. de dyslexie-expert 

 weegt de zinvolheid van het onderzoek af  

 doet aanvullend onderzoek en stelt een rapport op 

 bespreekt het rapport samen met de dyslexie-expert met de ouder(s), verzorger(s) 

Ondersteuningsfunctionaris: 
 is op de hoogte van de leerlingen met dyslexie in zijn afdeling 

 bespreekt het gebruik van hulpmiddelen met de dyslexiecoach 

 geeft leerlingen met verlenging of hulpmiddelen voor het examen door aan de 

examensecretaris 

Ondersteuningscoördinator:  
 voert overleg met de dyslexie-expert over leerlingen die onvoldoende resultaat boeken in de 

extra begeleidingslessen 

 is op de hoogte van de regelingen en mogelijkheden voor leerlingen met dyslexie 

 is op de hoogte van welke leerlingen binnen de school een dyslexie verklaring hebben 

 vraagt audiomateriaal aan via Dedicon 
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Teamleider:  
 verleent toestemming voor het volgen van een aangepast lesprogramma 

 

Locatiedirectie: 
 verleent ontheffing voor het volgen van een aangepast vakkenpakket in de vwo bovenbouw  
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Onderwijsprogrammering en Ontheffingen  

VMBO/MAVO  

Onderbouw  

In de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg is het volgen van Frans of Duits verplicht. 

Voor deze vakken zijn geen kerndoelen vastgelegd. De school heeft daardoor de vrijheid het 

programma naar eigen inzicht aan te bieden. Wanneer beide talen zijn geprogrammeerd, kan de 

school er voor kiezen aan dyslectische leerlingen één van de twee aan te bieden. Het past in de 

visie van het Lauwers College om het programma dusdanig in te richten, dat de tweede moderne 

vreemde taal voor dyslectische leerlingen zo min mogelijk een belemmering mag vormen om 

door te stromen naar leerjaar drie. In de basisberoepsgerichte leerweg is het volgen van een 

tweede moderne vreemde taal niet verplicht.  

Bovenbouw  

Omdat er geen wettelijke verplichtingen zijn t.a.v. een tweede of derde moderne vreemde taal 

zijn er geen ontheffingen nodig of mogelijk.  

HAVO/VWO  

Onderbouw  

In de eerste drie leerjaren van Havo/VWO zijn drie moderne vreemde talen verplicht. Doorgaans 

worden, naast Engels, Frans en Duits aangeboden. Omdat er voor Frans en Duits geen 

kerndoelen zijn vastgelegd, heeft de school de vrijheid het programma naar eigen inzicht aan te 

bieden. Het past in de visie van het Lauwers College om  de programma’s dusdanig in te richten 

dat de tweede en derde moderne vreemde taal geen belemmering vormen om door te stromen 

naar leerjaar 4.  

Om dit te realiseren worden de volgende stappen genomen.  
Ouder(s), verzorger(s) ondertekenen een contract waarin ze verklaren af te zien van het recht dat 
hun kind  het vak waarvoor het aangepaste lesprogramma wordt gevolgd, weer kan kiezen. 
Initiatief voor de aanvraag van het aangepaste lesprogramma ligt bij de ouder(s), verzorger(s). De 
dyslexiecoach stelt hen zo nodig op de hoogte van deze mogelijkheid, maar ook van de 
consequenties daarvan. 
Vakdocenten, maar vooral de mentor, worden door de coach bij het traject betrokken. 

Criteria voor het aanvragen en verkrijgen van een aangepast lesprogramma:  

1. Er is sprake van zware dyslexie. (vanaf de screening van 2007-2008 wordt er onderscheid 

gemaakt in de verschillende categorieën dyslexie. Alleen de zware vormen komen mogelijk in 

aanmerking voor een aangepast lesprogramma.) 

2. Er wordt onevenredig veel tijd aan Frans en/of Duits besteed, zodanig dat de andere talen 

(en vakken) in het gedrang komen en dat het niet ondenkbeeldig is dat de lerarenvergadering 

besluit om de leerling naar een lager schooltype  te verwijzen. 



Protocol Dyslexie 

juni 2020 versie 5 

Pagina 19 van 20 

 

3. De dyslexiecoach bepaalt hierbij wat onevenredig is. 

4. De dyslexiecoach doet een voorstel voor een aangepast programma aan de schoolleiding. De 

toestemming wordt verleend door de teamleider. 

Bovenbouw Havo 

Het ligt niet voor de hand dat dyslectische leerlingen een profiel kiezen waarin het volgen van 

een tweede en/of derde moderne vreemde taal verplicht is. Er zijn daarom in de wet geen 

ontheffingsmogelijkheden.  

Bovenbouw VWO  

In alle profielen is een tweede moderne vreemde taal verplicht. Het ligt niet voor de hand dat 

dyslectische leerlingen kiezen voor een profiel met een derde moderne vreemde taal. Voor de 

leerlingen op het gymnasium geldt de verplichting voor Grieks of Latijn. Voor de leerlingen op het 

atheneum is het mogelijk onder voorwaarden een ontheffing te vragen voor de tweede moderne 

taal. In het inrichtingsbesluit WVO (wet op het voortgezet onderwijs) is daarover het volgende 

opgenomen:  

 Art. 26 e 4. Het bevoegd gezag van een atheneum kan een leerling ontheffing verlenen van het 

volgen van onderwijs in de taal genoemd in artikel 26b, eerste lid, onder c, in de volgende 

gevallen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2014-11-14#HoofdstukIII_3_Artikel26b  

 de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke 

stoornis die effect heeft op taal;  

 de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal;  

 de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en 

gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle 

afronding van de opleiding.  

5. Bij toepassing van het vierde lid, wordt de taal vervangen door een van de vakken of 

programmaonderdelen, genoemd in artikel 26b, derde tot en met zesde lid, of in het zevende lid, 

onder c of d, met een normatieve studielast van tenminste 440 uren, ter keuze van de leerling, 

voor zover het bevoegd gezag deze als zodanig aanbiedt. (wetten.overheid.nl, 2014) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2014-11-14#HoofdstukIII_3_Artikel26b  

Passend in de visie van het Lauwers College hanteren we als uitgangspunt dat dyslexie geen 

belemmering vormt voor het behalen van het passende diploma. Aanvragen voor ontheffing met 

gebruikmaking van de wettelijke kaders worden in het derde leerjaar gedaan en gehonoreerd.  
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2014-11-14#HoofdstukIII_3_Artikel26b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2014-11-14#HoofdstukIII_3_Artikel26b
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Examen  
 

Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring komen op grond van artikel 55 van het 
Eindexamenbesluit in aanmerking voor een verlenging van de examentijd bij het centraal 
schriftelijk examen van 30 minuten. Op basis van dit artikel kunnen ook andere aanpassingen 
worden aangevraagd, mits deze aansluiten bij de begeleidingsadviezen uit de 
deskundigenverklaring.  
Het Lauwers College meldt aan de Inspecteur welke leerlingen welke faciliteiten worden 
verleend.  
De ouder(s)/verzorger(s) worden tijdig op de hoogte gesteld van eventuele veranderingen in 
regels met betrekking tot het eindexamen.  

 


