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STUDEREN MET DYSLEXIE: DE 
STANDAARDMAATREGELEN VOORBIJ 

Valérie Van Hees is coördinator van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Ze 
heeft meer dan 15 jaar ervaring in de begeleiding van studenten met dyslexie.

Internationale cijfers tonen aan dat steeds meer studenten met dyslexie instro-
men in het hoger onderwijs (Hadjikakou & Hartas, 2008; Hatcher, Snowling & 
Griffiths, 2002; Madriaga et al., 2010). Die studenten ondervinden vaak hinder-
nissen bij hun studies aangezien er van hen verwacht wordt grote hoeveelheden 
tekst te kunnen verwerken en zelf teksten te kunnen produceren. In deze bij-
drage wordt eerst een korte omschrijving gegeven van dyslexie en van de speci-
fieke uitdagingen waarvoor studenten met dyslexie tijdens hun studie komen 
te staan. Daarna worden de pijlers besproken van een adequaat ondersteunings-
aanbod in het hoger onderwijs voor deze groep studenten. 

Omschrijving dyslexie 

“Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig 
probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woord-
niveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, 
neurologische of algemene verstandelijke beperking” (Stichting Dyslexie 
Nederland, 2016, p. 7). Dyslexie wordt geoperationaliseerd in drie diagnostische 
criteria. Het achterstandscriterium verwijst naar een ernstige achterstand voor 
lezen en/of spellen. Studenten met dyslexie presteren in vergelijking met leef-
tijdsgenoten bij de zwakste tien procent op valide, betrouwbare en voor het 
hoger onderwijs genormeerde lees- en/of spellingtoetsen. Ten tweede kunnen 
deze problemen niet volledig worden verklaard vanuit omgevingsfactoren en/
of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking. Dat 
betekent niet dat dyslexie niet gepaard kan gaan met andere stoornissen. In dat 
geval spreekt men van comorbiditeit of een dubbeldiagnose. Ten slotte verwijst 
het didactisch resistentiecriterium of het hardnekkigheidscriterium (gebrek aan 
‘Response to Instruction’ of RTI) naar het feit dat de moeilijkheden op het vlak 
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van lezen en/of spellen hardnekkig blijven aanhouden ondanks goed onderwijs 
en individuele remediëring (Ghesquiere, Boets, Gadeyne & Vandewalle, 2012). 

Dyslexie komt zoals heel wat andere ontwikkelingsstoornissen meer voor bij 
jongens dan bij meisjes. De verhouding jongens-meisjes ligt tussen 1,2 tot 1,6 op 
1. Dyslexie hangt ook nauw samen met de eigenschappen van de taal (Ziegler 
& Goswami, 2005). Bij transparante talen zoals onder meer het Fins, waar er 
een duidelijke een-op-eenrelatie is tussen klank en teken, komt dyslexie minder 
voor dan bij niet-transparante talen zoals het Engels. In het Nederlands heeft 
naar schatting 3 tot 4 procent van de bevolking dyslexie (Blomert, 2005; Van den 
Bos & Verhoeven, 2004). In het hoger onderwijs zijn er nog geen duidelijke cij-
fers voorhanden, maar het voorkomen wordt geschat op 2 procent (Broeninck 
& Gorter, 2001). 

Verschijningsvorm in het hoger onderwijs

Studenten in het hoger onderwijs met dyslexie vertonen een duidelijke uitval 
op lees- en spellingtaken ten opzichte van medestudenten. De problemen zijn 
prominenter bij spellingtaken dan bij leestaken. De stoornis lijkt even uitge-
sproken te zijn in het Nederlands als in het Engels (Callens, Tops & Brysbaert, 
2012).

Wat lezen betreft, uit het probleem zich hoofdzakelijk in een tempoprobleem, 
hoewel ook meer fouten worden gelezen. Daar waar een gemiddelde student 
zonder dyslexie in het hoger onderwijs 105 woorden per minuut leest, leest een 
student met dyslexie maximum 80 woorden per minuut. Niet alleen het woord-
lezen maar ook het tekstlezen, stillezen en lezen in vreemde talen vragen bedui-
dend meer tijd (Callens et al., 2012). 

Op het vlak van spelling bestaan geen typische dyslexiefouten. Studenten met 
dyslexie maken zowel in het Nederlands als in vreemde talen significant meer 
fouten tegen alle spellingcategorieën. Proportioneel maken studenten met dys-
lexie vooral meer fonologische fouten (woorden schrijven zoals je ze hoort, bij-
voorbeeld ‘peperklip’ in plaats van ‘paperclip’) dan hun medestudenten. Naast 
een grote hoeveelheid spelfouten worden er ook opmerkelijk veel fouten tegen 
het correct gebruik van interpunctie en hoofdletters gemaakt (bijvoorbeeld 
‘Januari’ in plaats van ‘januari’) (Tops, Callens, Bijn & Brysbaert, 2014). 
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Maar het gaat niet alleen om lezen en spellen. Teksten geschreven door stu-
denten met dyslexie worden door lesgevers subjectief beoordeeld als “minder 
gestructureerd” en “minder aangenaam om lezen” (Tops, Callens, Van Cauwen-
berghe, Adriaens & Brysbaert, 2013). Het tegelijkertijd actief luisteren en note-
ren (een zogenaamde dubbeltaak) vormt voor bepaalde studenten met dyslexie 
een extra struikelblok en kan leiden tot onvolledige, slordige en onoverzichte-
lijke notities. 

Studenten met dyslexie verschillen niet van hun medestudenten op het vlak 
van probleemoplossend denken, logisch denken en redeneervermogen, wat ook 
wel wordt aangeduid met de term ‘vloeiende intelligentie’ (Callens et al., 2012). 
Op taken die een beroep doen op het ophalen van woorden uit het langeter-
mijngeheugen zijn er wel verschillen tussen de groepen. Dat vertaalt zich dan 
ook in een lagere gekristalliseerde intelligentie (de vaardigheid om de kennis 
die in de cultuur aanwezig is - onder andere gesproken taaleigen – te verwerven 
en effectief toe te passen), wat duidelijk kadert binnen de visie dat dyslexie in 
eerste instantie een taalstoornis is (Callens et al., 2012).

Verder kunnen ook problemen optreden met heel wat andere vaardigheden 
zoals verbaal geheugen, fonologisch bewustzijn, hoofdrekenen, werkgeheugen 
en algemene verwerkingssnelheid (Callens et al., 2012). Studenten met dyslexie 
rapporteren meer problemen op het vlak van studievaardigheden, namelijk het 
verwerken van informatie, faalangst, studiefocus en teststrategieën. Ze geven 
aan minder linken te leggen tussen oude kennis en nieuw aangereikte informa-
tie, maken zich meer zorgen over hun studies, weten niet goed hoe ze zichzelf 
moeten ondervragen, zijn minder gericht op studeren en hebben moeite met 
planning en organisatie (Tops, Verguts, Callens & Brysbaert, 2013; Meerschaert 
et al., 2017). Timemanagement blijkt bij studenten met dyslexie een zeer indi-
vidueel gegeven. Terwijl bepaalde studenten moeite hebben met het inschat-
ten van tijd en het plannen en organiseren van taken, wordt dit bij andere stu-
denten net als sterkte gerapporteerd (Meersschaert et al., 2017). Dyslexie blijkt 
eveneens een impact te hebben op het academisch zelfvertrouwen. De mate van 
inzicht in de eigen problematiek en de kennis van de eigen sterktes en zwak-
tes in combinatie met het begrip en steun van de omgeving spelen hierbij een 

Studenten met dyslexie rapporteren meer problemen op 
het vlak van studievaardigheden, namelijk het verwerken 
van informatie, faalangst, studiefocus en teststrategieën.
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belangrijke rol (Meersschaert et al., 2017). Op het vlak van persoonlijkheid wor-
den geen verschillen gedetecteerd tussen de groepen (Tops et al., 2013).

Onderzoek naar de studievoortgang laat zien dat studenten met dyslexie even-
veel kans hebben op het behalen van een diploma hoger onderwijs. Gemiddeld 
genomen doen studenten met dyslexie er wel iets langer over (gemiddeld 4 
maanden) en veranderen ze ook iets meer van richting. Wat aan de basis ligt van 
deze verhoogde kans op studiewijziging en studievertraging, is niet duidelijk 
(Callens, Tops, Brysbaert & Stevens, 2017). 

Begeleiding 

Bovengenoemde problemen tonen aan dat dyslexie meer inhoudt dan enkel 
de voor de hand liggende problemen met lezen en spellen. Er is duidelijk een 
ruimere problematiek aanwezig die zich uit op verschillende vlakken. Om de 
uitdagingen te ondervangen is het belangrijk dat instellingen hoger onderwijs 
naast maatregelen zoals compenserende software, ook inzetten op schrijfvaar-
digheidstraining en leercoaching. In onderstaande figuur worden de pijlers van 
een adequaat ondersteuningsaanbod gericht op deze groep studenten in het 
hoger onderwijs weergegeven.

Figuur 1  Pijlers ondersteuningsaanbod voor studenten met dyslexie
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Assessment

Niet iedere student met dyslexie is identiek. De noden van de groep studenten 
kan onderling sterk verschillen. Dit duidt op het belang om bij de start van de 
opleiding een duidelijk inzicht te krijgen in de specifieke onderwijsbehoeften 
van de individuele student. Een gestructureerd assessment of handelingsge-
richte analyse laat toe om in overleg met de student passende maatregelen en 
begeleidingen te bepalen. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) 
ontwikkelde voor de instellingen hoger onderwijs een assessmentprotocol, en 
biedt op zijn website een vragenlijst aan voor kandidaat-studenten om zich op 
het assessmentgesprek voor te bereiden. Een informatiefiche ‘Studeren met 
dyslexie’ en specifieke brochures bieden aan studenten en docenten meer infor-
matie over dyslexie, mogelijke ondersteuningsnoden en hoe die kunnen wor-
den opgevangen. 

Individuele maatregelen

Studenten met dyslexie hebben recht op redelijke aanpassingen die specifieke 
drempels zoals een vertraagd leestempo neutraliseren (Codex Hoger Onderwijs 
artikel II.276, §3). Voorbeelden van onderwijsmaatregelen in het hoger onder-
wijs zijn het gebruik van compenserende voorleessoftware, het digitaal ter 
beschikking stellen van studiemateriaal en uitstel van deadlines. Maatregelen 
inzake evaluatie hebben betrekking op de evaluatievorm en het verplaatsen en 
spreiden van examens. Voorbeelden van examenfaciliteiten zijn meer tijd voor 
het afleggen van een schriftelijk examen, meer voorbereidingstijd bij een mon-
deling examen en het gebruik van een laptop met compenserende software op 
examens. Er zijn weliswaar grenzen aan deze maatregelen. Zo moeten studen-
ten met dyslexie wel de vooropgestelde leerresultaten behalen. 

Trajectcoaching

Het is van belang om begeleiding te bieden bij de studiekeuze en de student in 
zijn studietraject nauwgezet op te volgen. Het feit dat studenten met dyslexie 
meer van studierichting veranderen, wijst erop dat een aantal studenten met 

Om de uitdagingen te ondervangen is het belangrijk 
dat instellingen hoger onderwijs naast maatregelen 
zoals compenserende software, ook inzetten op 
schrijfvaardigheidstraining en leercoaching.
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dyslexie ook baat kunnen hebben bij studiekeuzebegeleiding. Wanneer bijvoor-
beeld de lees- en spellingproblemen dusdanig interfereren met de domeinspeci-
fieke leerresultaten van de opleiding, is het belangrijk om dat te bespreken met 
de student, en waar nodig de student te stimuleren voor een heroriëntering. 
Voor studenten met ernstige lees- en spellingproblemen en werkgeheugenpro-
blemen, kan een geïndividualiseerd traject met minder studiepunten een oplos-
sing bieden. 

Psycho-educatie

Door informatie te geven over dyslexie wordt de kennis van de stoornis bij de 
student verruimd en kan hij meer inzicht krijgen in eigen sterktes en zwaktes. 
Via een open leergesprek leert de student vervolgens de impact hiervan op de 
studieloopbaan en het dagelijkse leven inschatten. Groepssessies met inzet van 
passend informatie- en beeldmateriaal en andere relevante bronnen blijken in 
de praktijk zeer waardevol om tot open leergesprekken te komen waarin stu-
denten met dyslexie onderling ervaringen en tips uitwisselen. Het SIHO pakt 
dat aan met de ‘Zelfwijzer’ uit het begeleidingsprogramma ‘Wijzer op weg. Stu-
deren en dyslexie’. Die ‘wijzer’ draagt bij tot meer kennis over dyslexie (geme-
ten met een kennistest), een verhoogd inzicht in de eigen dyslexie en een beter 
gebruik van de aangereikte strategieën en hulpmiddelen (Meersschaert, 2017). 

Taalcoaching

Naast gerichte remediëring en coaching op het vlak van spelling door bijvoor-
beeld het aanbieden van gerichte spellingoefeningen, zijn veel studenten met 
dyslexie gebaat bij schrijfvaardigheidstraining die hun leert gebruik te maken 
van een schrijfpad om gestructureerde teksten te schrijven. Via programma’s 
zoals Schrijfwijzer uit ‘Wijzer op weg. Studeren en dyslexie’ of zogenaamde 
schrijfhulp (bv. writing clinics, taalateliers) kunnen studenten met dyslexie staps-
gewijs leren hoe ze een gestructureerde tekst kunnen schrijven (Meersschaert 
et al., 2017). Het is belangrijk dat studenten met dyslexie ook passende hulpmid-
delen leren inzetten zoals woordenboeken, spellingscontrole, woordvoorspel-
lers, en voorleessoftware om het correctieniveau van hun schrijfproducten te 
verhogen. Heel wat instellingen bieden compenserende software zoals Sprint 
of Kurzweil aan voor studenten met dyslexie. Via gerichte workshops over de 
kenmerken en mogelijkheden van deze programma’s, leren studenten hoe ze 
die hulpmiddelen het best kunnen inzetten. 
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Leercoaching

Daarnaast is leercoaching - het begeleiden en coachen van studenten op het vlak 
van studievaardigheden - belangrijk om studieproblemen op te vangen. Met de 
‘Tijdwijzer’ en ‘Studiewijzer’ uit het begeleidingsprogramma ‘Wijzer op weg. 
Studeren en dyslexie’ kunnen moeilijkheden met de studiemethode en -plan-
ning aangepakt worden. De ‘Tijdwijzer’ begint met een grondige analyse van 
en reflectie op de huidige tijdsindeling van activiteiten. Die planningsvaardig-
heden worden versterkt door middel van opdrachten, effectieve langetermijn-
planningen, kortetermijnplanningen en to-dolijstjes. De ‘Studiewijzer’ helpt 
om de student via een strategieënvragenlijst inzicht te geven in de eigen stu-
diemethode. Door het werken met eigen studiemateriaal, aangevuld met oefen-
teksten, wordt via een stappenplan de inhoud van een tekst of cursus doorge-
nomen en verwerkt, vertrekkende vanuit de leerdoelen. Zo zijn er oefeningen 
rond het leren inschatten van de leerdoelen, het leren activeren van voorkennis, 
het globaal lezen van een tekst (met en zonder software), tips voor het begrij-
pen, het leren verwerken, schematiseren, onthouden, herhalen en controleren 
van de inhoud van de tekst. Waar mogelijk wordt ingegaan op bruikbare func-
tionaliteiten van de meest courante softwarepakketten. De effectiviteit van de 
‘Studiewijzer’ en ‘Zelfwijzer’ werd onderzocht met behulp van een pretest- en 
posttestdesign bij 41 studenten met dyslexie. Na afloop van dit begeleidingstra-
ject rapporteerden de studenten met dyslexie onder meer minder faalangst en 
minder moeilijkheden op het vlak van studeren (Meersschaert et al., 2017). 

Besluit

Dyslexie is een hardnekkige ontwikkelingsstoornis die zich laat voelen tot in 
de volwassenheid (Hatcher et al., 2002; Swanson & Hsieh, 2009). Het houdt 
meer in dan enkel de voor de hand liggende problemen met lezen en spellen 
(Callens et al., 2012). Een standaardpakket van maatregelen lenigt de noden 
van veel studenten met dyslexie niet. Het is belangrijk dat instellingen hoger 
onderwijs naast standaardmaatregelen, waar nodig in begeleiding voorzien op 
het vlak van studievaardigheden en taalvaardigheid zodat studenten adequate 
strategieën leren inzetten om de kwaliteit van hun teksten te verhogen. Naast 
deze begeleidingen kan ook trajectcoaching en psycho-educatie van belang zijn.
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