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1. INLEIDING  

 
 

Voor u ligt het protocol dyslexie. Dit protocol is bedoeld om iedereen (docenten, 
ouders, leerlingen, basisscholen) in en rondom de school te informeren over het 
dyslexiebeleid op onze school, het Valuascollege in Venlo.  
 
Dyslexie is een leerstoornis waar de laatste jaren steeds meer bekendheid en 
aandacht voor is. Dit is terecht, want een dyslectische leerling kan zonder begrip 
voor zijn/haar handicap, zonder faciliteiten en voorzieningen niet of nauwelijks 
laten zien waar hij/zij toe in staat is. Dat betekent dat leerlingen niet het bij hen 
passende type onderwijs met succes kunnen volgen. Dit heeft voor leerlingen 
tijdens hun schoolperiode en hun latere loopbaan nadelige gevolgen. 
 
Het Valuascollege wil deze leerlingen, voor zover mogelijk binnen de school, de 
kans geven om hun talenten zo goed als mogelijk is te ontwikkelen zodat zij 
profiteren van onderwijs op een niveau waar zij gezien hun capaciteiten 
thuishoren. 
 
In dit protocol wordt het volgende beschreven: 

 de definitie en korte uitleg van dyslexie,  

 de gang van zaken rondom screening, onderzoek en begeleiding tot en met 
het dyslexieonderzoek van mogelijk dyslectische leerlingen, 

 de begeleiding van dyslectische leerlingen die met een dyslexieverklaring op 
school komen, 

 zaken die horen bij het dyslexiebeleid op school,  

 de rol van de Remedial teacher (RT-er),  de dyslexiecoach, de mentoren, de 
docenten, 

 de verantwoordelijkheid van de leerling, het contact met ouders en de 
maatregelen van het ministerie van OC & W.  

 
Achter in het protocol vindt u een lijst met nuttige internetsites en literatuur 
(bijlage 2). 
 
Het protocol dyslexie is een leidraad en veranderbaar: het zal, wanneer daar 
aanleiding voor is, worden aangepast aan omstandigheden, mogelijkheden en 
veranderingen. 
 

 
Venlo, januari 2013  
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2. WAT IS DYSLEXIE? 
 
 

Er zijn vele definities en omschrijvingen gemaakt in de loop der jaren. De 
volgende definitie is momenteel algemeen aanvaard: 

 
 

 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door 
hardnekkige problemen in de automatisering van de 
woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming 
(spelling).                                                                                    
 

(Stichting Dyslexie Nederland) 
 

 
Het gaat bij dyslexie om een ernstige lees- en/of spellingachterstand die 
hardnekkig is, ondanks voldoende gelegenheid tot leren. 
Het automatiseringstekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral in: 

 traag lezen, 

 problemen met vlotte informatieverwerving, 

 problemen met het leren van de moderne vreemde talen 
 
Dyslexie kan zich bij leerlingen op veel verschillende manieren manifesteren, 
waardoor het moeilijk kan zijn om te signaleren en te begeleiden. Leerlingen 
hebben zich vaak compensatiestrategieën eigen gemaakt en andere 
problematiek (bijvoorbeeld motivatie of concentratie) kan het beeld vertroebelen.  
Soms is er naast de dyslexie ook nog sprake van andere problemen, bijvoorbeeld 
ADHD, ADD of ASS. 
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3. SIGNALERING EN SCREENING VAN DYSLEXIE IN DE 
BRUGKLAS 

 
 

Een deel van de dyslectische leerlingen wordt op de basisschool al gesignaleerd 
en meteen geremedieerd. Het gebeurt echter ook dat leerlingen voor langere tijd 
in staat zijn om hun lees- en spellingproblemen te compenseren op een 
dusdanige manier dat de basisschool de dyslexie niet als dyslexie (h)erkent.  
Voor deze leerlingen is de signalering in het voortgezet onderwijs van groot 
belang. 
 
Het opsporen en begeleiden van mogelijk dyslectische leerlingen vindt 
voornamelijk in de brugklas plaats. Alle brugklasleerlingen doen mee aan het 
eerste traject van de screening, de digitale toetsmethode Muiswerk. Leerlingen 
maken hier in de eerste schoolweken een aantal toetsen in, waaruit kan blijken 
dat ze met een bepaald onderdeel moeite hebben of een achterstand hebben 
opgelopen. Een aantal van deze gegevens zijn een indicatie voor mogelijke 
dyslexie.  
Leerlingen die door het programma Muiswerk gesignaleerd worden krijgen een 
gesprek en een individueel onderzoek bij de Remedial teacher. Dit onderzoek 
bestaat uit een tweetal testen, de Brus en de Klepel. Als hieruit blijkt dat er 
mogelijk sprake is van dyslexie komt er een advies aan ouders om hun kind door 
een daartoe erkende orthopedagoog/psycholoog te laten testen. De kosten van 
een dergelijk onderzoek zijn voor de ouders. 
Wanneer ouders ervoor kiezen hun zoon/dochter te laten testen op dyslexie volgt 
een periode waarin de leerling gebruik maken van een voorlopige faciliteitenkaart. 
Totdat er een officiële dyslexieverklaring is, krijgen zijn extra tijd. Tevens zal de 
RT gestart worden. Als de dyslexieverklaring er is,  wordt de voorlopige 
faciliteitenkaart omgezet in een definitieve faciliteitenkaart. 
Ouders kunnen er ook voor kiezen om (nog) geen officieel onderzoek te laten 
doen. 
 
Het kan voorkomen dat leerlingen, die niet opgevallen zijn in de screening, later 
alsnog dyslectisch (b)lijken te zijn. Deze leerlingen worden in eerste instantie 
door de remedial teacher onderzocht. Als er voldoende aanleiding toe is, worden 
de ouders van deze leerlingen geadviseerd verder te gaan met een 
dyslexieonderzoek door een erkende orthopedagoog/psycholoog. 
Ouders zijn echter vrij om zelf initiatief te nemen om hun zoon/dochter te laten 
testen. Een vooronderzoek van het Valuascollege is daar geen voorwaarde voor. 
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SCREENING VALUASCOLLEGE IN SCHEMA 
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4. LEERLINGEN MET DYSLEXIE IN DE BRUGKLAS 
 
 
4.1. Dyslexieverklaring 

 
Deze dient afgegeven te zijn door erkend orthopedagoog/psycholoog.  
De adviezen gegeven over de faciliteiten in een dyslexieverklaring zijn algemeen 
en niet op de betreffende leerling toegespitst. Dit houdt in dat de vermelde 
faciliteiten op de dyslexie-verklaring niet de faciliteiten zijn waar de leerling recht 
op heeft of welke de leerling nodig heeft.  
Tijdens de RT en in overleg met betrokken partijen wordt gekeken naar welke 
faciliteiten de leerling nodig heeft. Alleen de minder sterke kanten, die 
onvoldoende door de leerling  
gecompenseerd kunnen worden dienen ondersteund te worden.  
Tevens moeten de toegekende faciliteiten binnen de mogelijkheden van de 
school passen. 

 
4.2. Intake 

 
Iedere dyslectische leerling heeft een intake gesprek met een remedial teacher of 
de dyslexiecoach waarin de faciliteitenkaart wordt opgesteld en hulpvragen in 
kaart worden gebracht.  

 
4.3. Faciliteitenkaart 

 
Iedere leerling waarvan bij binnenkomst bekend is dat hij dyslexie heeft, krijgt 
voor de herfstvakantie een persoonlijke faciliteitenkaart. Op deze faciliteitenkaart 
staan de faciliteiten voor de leerling vermeld.  
De faciliteitenkaart wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld als nodig. 
Alle docenten en de leerling houden zich aan de afspraken die op de 
faciliteitenkaart staan.  
Een leerling kan ook een voorlopige faciliteitenkaart krijgen in afwachting van een 
(lopend) onderzoek. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt de 
kaart of ingetrokken of omgezet in een definitieve faciliteitenkaart. 

 
4.4. Faciliteiten 

 
Het Valuascollege biedt, passend bij de behoeften van de leerling, de volgende 
faciliteiten aan: 

 op dyslexie gerichte begeleiding en Remedial Teaching, 

 vergroot lettertype (bij voorkeur Arial 12 als standaard gebruiken) / 
vergrotingen, 

 digitale auditieve ondersteuning, 

 extra tijd. Indien deze niet gegeven kan worden is er de mogelijkheid om de 
leerling minder toets opgaven te laten maken, 
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 voor de onderbouw (vmbo 1-2 en havo 1-2-3): aangepaste beoordeling bij de 
spelling, conform de afspraken binnen de vaksectie (deze faciliteit geldt 
alleen voor de onderbouw gezien de exameneisen die er gelden in de 
bovenbouw). 

 
4.5. Begeleiding door de mentor en de vakdocenten 

 
De mentor is de spil van de begeleiding. Het is de taak van de mentor om de 
vakdocenten op de hoogte te brengen over de dyslectische leerlingen in de klas. 
Ook is de vakdocent op de hoogte via de faciliteitenkaart van de leerling.  
Er is contact tussen de remedial teacher/dyslexiecoach  en mentor over de 
voortgang van de dyslectische leerling.  De mentor en de remedial 
teacher/dyslexiecoach informeren elkaar over en weer hoe het met de leerling 
gaat.  

 
4.6. Remedial Teaching 

Alle leerlingen die met een officiële dyslexieverklaring op het Valuascollege 
aangemeld worden en leerlingen die gedurende het schooljaar een officiële 
dyslexieverklaring krijgen, komen in aanmerking voor Remedial Teaching. 
Het doel van de Remedial Teaching is om: 

 in kaart te brengen welke faciliteiten de leerling nodig heeft, 

 de leerling compenserende strategieën aan te leren, 

 de sterke kanten van de leerling zo optimaal mogelijk in te zetten om minder 
sterke kanten te ondersteunen, 

 de leerling in staat stellen om zelfstandig zijn of haar schoolcarrière te 

doorlopen. 

De Remedial Teaching zal binnen ca.8 RT-lessen afgerond worden. Indien nodig 
zal er nog een verlenging plaatsvinden.  

 
4.7. De dyslexiecoach 

 
De dyslexiecoach is de belangenbehartiger van de dyslectische leerling. De 
dyslexiecoach zorgt er voor dat binnen het Valuascollege de zaken voor de 
dyslectische leerling goed worden geregeld.  
Leerlingen kunnen bij de dyslexiecoach terecht wanneer ze vragen hebben over 
faciliteiten of wanneer ze tegen zaken betreffende hun dyslexie aanlopen die ze 
niet zelf kunnen oplossen. Wekelijks heeft de dyslexiecoach een spreekuur voor 
leerlingen en is tevens via de mail bereikbaar. 
Verder draagt de dyslexiecoach zorg voor het bestellen van de cd-roms voor de 
voorleesprogramma’s en inventariseert de faciliteiten voor de examenleerlingen. 
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4.8. Handelingsplan 
 
Het uitgangspunt is dat iedere leerling een handelingsplan/plan van aanpak 
(indien nodig) heeft, deze wordt opgesteld na de uitslag van een 
dyslexieonderzoek en de uitvoering ervan gaat na de diagnose van start.  
 
Het plan van aanpak bestaat uit de faciliteitenkaart en een plan ter ondersteuning 
vanuit de dyslexiebegeleiding. In dit plan staat vermeld: het doel, uitvoering en 
evaluatie. Het plan richt zich altijd op het bevorderen van de zelfredzaamheid van 
de leerling. Het plan is opgenomen in het leerlingvolgsysteem van de school. 
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5. LEERLINGEN MET DYSLEXIE IN DE HOGERE LEERJAREN 
 
 
5.1. Dyslexieverklaring 

 
Deze dient afgegeven te zijn door erkend orthopedagoog/psycholoog.  
De adviezen gegeven over de faciliteiten in een dyslexieverklaring zijn algemeen 
en niet op de betreffende leerling toegespitst. Dit houdt in dat de vermelde 
faciliteiten op de dyslexieverklaring niet de faciliteiten zijn waar de leerling recht 
op heeft of welke de leerling nodig heeft.  
Tijdens de Remedial Teaching en in overleg met betrokken partijen wordt 
gekeken naar welke faciliteiten de leerling nodig heeft. Alleen de minder sterke 
kanten, die onvoldoende door de leerling gecompenseerd kunnen worden dienen 
ondersteund te worden.  
Tevens moeten de toegekende faciliteiten binnen de mogelijkheden van de 
school passen. 

 
5.2. Faciliteitenkaart 

Jaarlijks wordt de leerling minimaal 1 x opgeroepen voor een gesprek met de 
Remedial teacher of dyslexiecoach en wordt de faciliteitenkaart waar nodig 
bijgesteld.  

 
5.3. Faciliteiten 

 
Het Valuascollege biedt, passend bij de behoeften van de leerling, de volgende 
faciliteiten aan: 

 op dyslexie gerichte begeleiding en Remedial Teaching, indien dit in het 
brugjaar niet al gebeurd is of voortgezet dient te worden, 

 vergroot lettertype (bij voorkeur Arial 12 als standaard gebruiken) / 
vergrotingen, 

 digitale auditieve ondersteuning, 

 extra tijd. Indien deze niet gegeven kan worden is er de mogelijkheid om de 
leerling minder toets opgaven te laten maken, 

 voor de onderbouw (vmbo 1-2 en havo 1-2-3): aangepaste beoordeling bij de 
spelling, conform de afspraken binnen de vaksectie (deze faciliteit geldt 
alleen voor de onderbouw gezien de exameneisen die er gelden in de 
bovenbouw). 

 
5.4. Begeleiding door de mentor en de vakdocenten 

 
De mentor is de spil van de begeleiding. Het is de taak van de mentor om de 
vakdocenten op de hoogte te brengen over de dyslectische leerlingen in de klas. 
Ook is de vakdocent op de hoogte via de faciliteitenkaart van de leerling.  
Er is contact tussen de remedial teacher/dyslexiecoach en mentor over de 
voortgang van de dyslectische leerling. De mentor en de remedial 
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teacher/dyslexiecoach informeren elkaar over en weer hoe het met de leerling 
gaat. 

 
5.5. Remedial Teaching 

 
Indien nodig kan een leerling, via de zorgcoördinator, aangemeld worden voor 
Remedial Teaching. Wanneer er plaats is bij de remedial teacher dan kan de 
Remedial Teaching van start gaan. Echter wanneer de remedial teacher geen 
ruimte heeft dan wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst. Zodra er ruimte is 
zal de Remedial Teaching gestart worden.  

 
5.6. De dyslexiecoach 

 
De dyslexiecoach is de belangenbehartiger van de dyslectische leerling. Zij zorgt 
er voor dat binnen het Valuascollege de zaken voor de dyslectische leerling goed 
worden geregeld.  
Leerlingen kunnen bij haar terecht wanneer ze vragen hebben over faciliteiten of 
wanneer ze tegen zaken betreffende hun dyslexie aanlopen die ze niet zelf 
kunnen oplossen. Wekelijks heeft ze een spreekuur voor leerlingen en is zij 
tevens via de mail bereikbaar. 
Verder draagt zij zorg voor het bestellen van de cd-roms voor de 
voorleesprogramma’s en inventariseert ze de faciliteiten voor de 
examenleerlingen. 
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6. DIDACTISCHE EN PEDAGOGISCHE BENADERING 

 
Dyslexie is een leerprobleem dat vaak samengaat met een emotioneel probleem.  
Herkenning en erkenning is het sleutelwoord, het is belangrijk om dyslexie 
serieus te nemen. Daarnaast is het van belang dat de leerling probleemeigenaar 
wordt. Dit houdt in dat de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en 
voor zichzelf opkomt. De leerling denkt mee in het vinden van oplossingen en 
draagt zorg voor zijn eigen inzet. 
 
 
Het Valuascollege kan helpen door: 

 Accepteren: dyslexie is een leerprobleem dat niet overgaat, ook niet door veel 
oefenen. Leerlingen hebben vaak al veel negatieve ervaringen opgedaan. 
Begrip voor hun leerprobleem is essentieel om hen zo goed mogelijk te laten 
presteren.  

 Stimuleren en ondersteunen: het is belangrijk de leerlingen te stimuleren en 
hen succeservaringen te laten opdoen. Het geven van feedback helpt de 
leerling om zelf verantwoording te nemen voor zijn leerproces. Structuur, 
duidelijkheid en effectieve instructie in de les zijn voor alle leerlingen, maar 
met name voor de dyslectische leerlingen belangrijk. 

 Compenseren: de leerling wordt in staat gesteld faciliteiten en hulpmiddelen 
te gebruiken om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen 

 Remediëren/begeleiding: we leren de leerlingen vaardigheden aan om zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van hun sterke kanten. 
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7. CONTACTEN MET OUDERS 

 
Het Valuascollege betrekt de ouders bij de begeleiding van de leerlingen.  
Naast regulier contact met de mentor, kan school op diverse manieren in contact 
treden met de ouders van dyslectische leerlingen.  
Wij bieden: 

 ouderavonden voor ouders van dyslectische leerlingen 

 indien nodig individuele gesprekken met ouders en remedial teacher of 
dyslexiecoach 

 
Op het Valuascollege is een ouderwerkgroep dyslexie actief. Voor info zie 
www.valuascollege.nl 
 

 
  

http://www.valuascollege.nl/
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8. VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN 
 

Zie voor verder informatie het protocol ‘Ontheffingen en vrijstelling’ (bijlage 4) 
  



 
Protocol Dyslexie 14 Valuascollege Venlo 

9. EXAMEN EN EXAMENFACILITEITEN 
 

Het Valuascollege biedt bij het examen de faciliteiten die zijn vastgelegd in het 
examenbesluit (artikel 55: afwijking wijze van examineren).  
Dit artikel geeft de directeur de vrijheid de examencondities aan te passen aan 
een gehandicapte kandidaat.  
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10. OVERDRACHT VAN VO NAAR VERVOLGONDERWIJS 
 

Het protocol dyslexie VO gaat uit van de zelfverantwoordelijkheid van de leerling 
en leren omgaan met de handicap. Bij de overgang van VO naar 
vervolgonderwijs is het dan ook op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de leerling zelf om bij het vervolgonderwijs aan te geven wat zijn handicap is en 
welke ondersteuningsbehoeften er zijn. De leerling levert zelf de 
dyslexieverklaring  en eventueel zijn faciliteitenkaart in bij het vervolgonderwijs. 
Het vervolgonderwijs kan verdere informatie opvragen bij de VO-school.  
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Bijlage 1:  
FACILITEITENKAART 
 
 

FACILITEITENKAART ONDERBOUW * VALUASCOLLEGE  

Naam: …………………………………………………………….………………………………… Klas  
Verleend vanwege: 
……………………………………………………………………………………...…………………………………………………….. 
Geldig schooljaar   
 anders 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Afgiftedatum: …………………………………..…………. Remedial teacher: ………………………….…………………… 

Verantwoordelijkheid van de school 

Algemene faciliteiten 
A Toetsweek 
0 Extra tijd (maximaal 15 minuten) 
0 De lettergrootte van de toets is minimaal Arial 12 
0 De toetsen worden in een rustige omgeving gemaakt 
 
B Toetsen buiten de toetsweek 
 Vóór aanvang van de toets is aan de leerling bekend gemaakt: 
0 dat de toets minder opgaven bevat of dat er extra tijd (maximaal 10 minuten) wordt  
 toegekend 
0 De lettergrootte van de toets is minimaal Arial 12 
0 De toetsen worden in een rustige omgeving gemaakt 
 
Individuele faciliteiten 
 
0 Spellingfouten worden soepeler berekend 
0 Mogelijkheid om een schriftelijke overhoring mondeling te compenseren, tenzij anders is 

voorgeschreven 
0 Het is toegestaan om aantekeningen van een klasgenoot te gebruiken 
0 Huiswerkopdrachten mogen op de computer gemaakt worden 
0 Een laptop tijdens de les is toegestaan  
0 Een laptop tijdens toetsen is toegestaan  
0 Kurzweil is toegestaan 
0 Niet hardop lezen in de klas 
0 Speciale afspraak: ………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

Verantwoordelijkheid van de leerling 

• Deze faciliteitenkaart moet je op school altijd bij je hebben. 
• Een goede inzet tijdens de lessen, ook als je het moeilijk vindt. 
• Vraag je docent tijdig om hulp wanneer je problemen hebt met de lesstof. 
• Toon deze kaart vóór het begin van een  toets aan je docent. 
• Vermeld een "D" op het antwoordblad van de toets. 
• Bij verlies van deze kaart meld je dit zo snel mogelijk bij de Remedial teacher van je afdeling. 
• Begeleidingsafspraken met RT-er of coach moet je altijd nakomen. 
• Bij misbruik van de faciliteiten vervalt het recht hierop. 
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Bijlage 2:  
NUTTIGE INFORMATIE OVER DYSLEXIE 
 
Boeken 
‘Dyslexie, een complex taalprobleem’,  door T. Braams 
‘Kinderen met dyslexie’, door T. Braams 
‘Omgaan met dyslexie, sociale en emotionele aspecten’, door T. Braams 
‘Leer als een speer’, door J.W. van den Brandhof 

 
 
Info op internet 
www.steunpuntdyslexie.nl 
www.dyslexieweb.nl 
www.balansdigitaal.nl 
www.masterplandyslexie.nl 
www.dylexietoolbox.nl 

 
Hulpmiddelen 
www.lexima.nl 
www.opdidakt.nl 
www.dedicon.nl 
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Bijlage 3:  
TIPS VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE 
 
Wat kun je zelf doen? 
 
In de les: 

 Laat een actieve studiehouding zien, neem zoveel mogelijk initiatief. 

 Denk goed na bij klassikale beurten. Laat je niet opjagen. 

 Ga zoveel mogelijk voor in de klas zitten. 

 Maak afspraken over wat je het beste kunt doen om je resultaten zo goed mogelijk 
te laten zijn. 

 Stel vragen als iets niet duidelijk is. Desnoods aan het einde van de les of op een 
ander afgesproken tijdstip (schrijf je vraag dan wel op een blaadje). 

 Probeer rustig te blijven wanneer je iets niet snapt. 

 Let niet te veel op gemaakte fouten. Vraag hoe het wel had gemoeten. 

 Spreek met je docent af wat je moet doen als het te snel gaat. 
 
Huiswerk: 

 Leer thuis op een rustige plek. 

 Werk regelmatig. 

 Werk vooruit, lees tekst vast door. 

 Plan het huiswerk en het leren van toetsen nauwkeurig, spreid werk uit over 
meerdere dagen. 

 Leer woorden en begrippen in kleine hoeveelheden tegelijk . En herhaal deze 
regelmatig. 

 Maak schema’s van de stof en/of samenvattingen. 

 Probeer zoveel mogelijk in korte zinnen op te schrijven. 

 Vraag aan medeleerlingen om aantekeningen over te nemen als het te snel gaat of 
laat het door je docent controleren. 

 Onderstreep kernpunten in je aantekeningen. 

 Maak gebruik maken van extra mogelijkheden: werk op de computer en gebruik de 
spellingscontrole, vraag naar alternatieve leermiddelen zoals software als Kurzweil 
of Claroread, cd’s,  ingesproken boeken enz. 

 
Bij toetsen: 

 Lees goed. 

 Controleer je werk. 

 Gebruik zo nodig de extra tijd. Neem de tijd die je nodig hebt. 

 Vraag evt. om een mondeling als het schriftelijk niet goed gelukt is. 

 Denk aan de tips die je bij de RT gehad hebt en gebruik ze. 
 

(deels uit “Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs”) 
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Bijlage 4:  
PROTOCOL ONTHEFFINGEN EN VRIJSTELLINGEN 
 
 
4.1.  Vrijstellingen 
 

Wettelijke regelingen voor leerlingen met dyslexie vrijstellingen in de 
onderbouw van het VO 
(Bron: http://www.masterplandyslexie.nl) 

 
 

Nederlands en Engels 
Arikel 11d van de WVO biedt ruimte om in individuele gevallen ontheffing te 
verlenen voor onderdelen van de kerndoelen. Dit maakt in principe ontheffing 
voor onderdelen van de vakken Nederlands en Engels mogelijk bij leerlingen die 
door hun dyslexie ernstig beperkt zijn. De wet (artikelen 11a en 11c, WVO) legt 
echter sterk de nadruk op de mogelijkheden voor doorstroming van de leerling. 
Aangezien de vakken Nederlands en Engels in alle profielen verplichte vakken 
zijn, zullen er in de praktijk zeer zwaarwegende redenen moeten zijn om 
ontheffing te verlenen. De afweging tot ontheffing wordt per individueel geval 
gemaakt door het bevoegd gezag van de school.  

 
Frans en Duits 
De mogelijkheden om ontheffing te verlenen voor de tweede moderne vreemde 
taal verschillen per schoolsoort, leerjaar of leerweg (vmbo).  
 
1. VMBO in de eerste twee leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 22) 

Behalve voor leerlingen die naar de verwachting van het bevoegd gezag 
doorstromen naar de basisberoepsgerichte leerweg, is in het vmbo in de 
eerste twee leerjaren Frans of Duits als tweede moderne vreemde taal 
verplicht. Scholen mogen zelf kiezen welke van deze twee zij aanbieden, maar 
mogen ook beide talen aanbieden. Voor het volgen van alleen Frans of alleen 
Duits is geen ontheffing nodig.  
Vrijstelling voor Frans én Duits is niet mogelijk voor dyslectische leerlingen.  
Wel kan de school in de eerste twee leerjaren zelf invulling geven aan het 
onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van 
Engels, geen kerndoelen zijn voor de moderne vreemde talen. De school moet 
hierbij wel rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de leerling.  
Alleen in een aantal specifieke gevallen - en dan gaat het niet alleen om 
leerlingen met dyslexie - zijn er wel mogelijkheden om ontheffing te krijgen 
voor Frans én Duits. Dit geldt voor: 

 Leerlingen die Spaans, Arabisch of Turks volgen;  

 Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd, 
en daarbij geen of te weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen.  
Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing krijgen van de tweede 
moderne vreemde taal wanneer zij voor de eerste maal tot een school voor 

https://webmail.ogvo.nl/OWA/UrlBlockedError.aspx
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vbo of mavo zijn toegelaten en zijn geplaatst in een hoger leerjaar dan het 
eerste.  
 

2. Havo en vwo in de eerste drie leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 
21) 
In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht. 
Er kan geen ontheffing worden verleend aan dyslectische leerlingen. Wel kan 
de school in de eerste drie leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in 
de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels, 
geen kerndoelen zijn voor moderne vreemde talen. De school moet hierbij wel 
rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de leerling. 
 
Alleen in een aantal specifieke gevallen – en dan gaat het niet alleen om 
leerlingen met dyslexie - is er een aantal mogelijkheden voor ontheffingen: 

 Leerlingen die Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks volgen 
kunnen ontheffing krijgen voor Frans óf Duits. Het is niet mogelijk beide 
vakken te vervangen;  

 Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd 
en daarbij geen of te weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen 
kunnen ontheffing krijgen voor Frans, Duits of beide talen;  

 Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing krijgen wanneer zij voor 
de eerste maal tot een school voor havo of vwo zijn toegelaten en zijn 
geplaatst in een hoger leerjaar dan het eerste.  

 
 
Vrijstellingen in de bovenbouw  

 
1. Bovenbouw vmbo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26n) 

In de bovenbouw van het vmbo zijn er weinig mogelijkheden tot ontheffingen 
geregeld, omdat er in de verschillende sectoren veel keuzevrijheid is; het 
probleem kan meestal worden omzeild door een vak eenvoudigweg niet te 
kiezen. De ontheffingsmogelijkheden concentreren zich daarom op de sector 
economie. Leerlingen die in de eerste twee leerjaren ontheffing hebben gehad 
voor Frans of Duits kunnen in die sector ontheffing krijgen voor Frans of Duits, 
en in plaats daarvan kiezen voor Arabisch, Turks, Spaans, maatschappijleer II, 
geschiedenis en staatsinrichting of aardrijkskunde. Deze bepaling geldt ook 
voor leerlingen die onderwijs gaan volgen in de basisberoepsgerichte leerweg, 
en die in het schooljaar daarvoor LWOO volgden.  
De leerling in de basisberoepsgerichte leerweg, die in de onderbouw geen 
Frans of Duits heeft gehad omdat hij naar verwachting deze leerweg ging 
volgen, volgt in de sector economie van de basisberoepsgerichte leerweg in 
plaats hiervan in de bovenbouw Arabisch, Turks, Spaans, maatschappijleer II, 
geschiedenis en staatsinrichting of aardrijkskunde.  

 
2. Bovenbouw havo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e) 

Per 1 augustus 2007 is een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw 

https://webmail.ogvo.nl/OWA/UrlBlockedError.aspx
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van het havo in drie van de vier profielen niet verplicht. Havo-leerlingen kunnen 
de tweede moderne vreemde taal vermijden door een ander profiel te kiezen 
dan cultuur en maatschappij.  
 

3. Bovenbouw vwo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e) 
Leerlingen in de bovenbouw van het atheneum moeten naast Engels een 
tweede moderne vreemde taal volgen. Hiervoor kunnen Frans, Duits, Spaans, 
Italiaans, Russisch, Arabisch, Turks of Fries aangeboden worden. Leerlingen 
kunnen hiervan ontheffing krijgen als zij: 

 Een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op taal of een 
zintuiglijke stoornis hebben die effect heeft op taal;  

 Een andere moedertaal hebben dan Nederlands of Fries;  

 Onderwijs volgen in het profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid, 
en het onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van 
de opleiding verhindert.  

Het is de verantwoordelijkheid van de school dit per geval te bekijken. Hiervoor 
is geen toestemming vooraf van de inspectie nodig. De leerling moet in plaats 
van de taal een vervangend vak kiezen met een normatieve studielast van ten 
minste 440 uren. De keuze is afhankelijk van het aanbod van de school.  
Voor leerlingen op het gymnasium is geen ontheffingsmogelijkheid geregeld, 
omdat daar de klassieke taal in plaats van de tweede moderne vreemde taal 
komt.  
 

Het eindexamen  
Artikel 55 van het Eindexamenbesluit geeft de directeur de vrijheid de 
examencondities aan te passen aan de mogelijkheden van een gehandicapte 
kandidaat. Als het alleen gaat om een verlenging van de examentijd met 
maximaal 30 minuten, dan volstaat de diagnose uit de deskundigenverklaring. 
Indien andere faciliteiten noodzakelijk zijn, dan dient de deskundigenverklaring 
aan te geven waaruit deze zouden kunnen bestaan. Als die adviezen al eerder 
zijn vermeld in een deskundigenverklaring, dan hoeft er geen nieuwe verklaring te 
worden afgegeven. Men gaat er dan wel vanuit, dat de diagnose al eerder is 
gesteld en de leerling ook begeleid is op basis van die adviezen.  
Alle eindexamenkandidaten, dus ook leerlingen zonder dyslexie, mogen met 
toestemming van de directie een laptop met tekstverwerkingsprogramma en 
spellingcorrector gebruiken bij het examen. Voor de voorwaarden zie 
www.steunpuntdyslexie.nl. 
 
In de Septembermededeling is informatie te vinden over de toegestane 
hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie (Mededelingen over de eindexamens 
2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo), zoals audio-ondersteuning en 
spellingcontrole.  

 
Actuele informatie op internet  
Voor de regelingen in de onderbouw wordt verwezen naar artikelen uit het 
Inrichtingsbesluit WVO. Deze artikelen zijn terug te vinden op www.wetten.nl: 

https://webmail.ogvo.nl/OWA/UrlBlockedError.aspx
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 Onder de kop ‘Kies soort regeling’ vinkt u aan ‘AMvB's en andere Koninklijke 
Besluiten’  

 U zoekt op ‘Inrichtingsbesluit W.V.O'.  
Voor de regelingen in de bovenbouw wordt verwezen naar artikelen uit het 
Eindexamenbesluit. Deze artikelen zijn terug te vinden op www.examenblad.nl. 
De informatie is gefilterd op het jaar waarin het eindexamen wordt afgerond. U 
kiest dus eerst voor het juiste examenjaar.  
Onder ‘Algemeen’ staat een link naar de examenbesluiten.  
Alle informatie rond dyslexie staat vermeld onder VWO, maar is dus geldig voor 
alle profiel-schooltypes. 

 Klik op ‘VWO’  

 Klik op ‘Bijzondere groepen kandidaten’  

 Klik op ‘Dyslexie en tweede fase’ of ‘Dyslexie en doorstroming vanuit vmbo 
TL en 3 havo’ 

 
 
4.2. Mogelijkheden en procedure aanvraag aangepast lesprogramma Frans / 

Duits in de onderbouw voor leerlingen met dyslexie aan het Valuascollege.  
  

Een dyslexieverklaring ondertekend door een GZ-psycholoog of een daartoe 
bevoegde orthopedagoog is vereist. De adviezen in de dyslexieverklaring van de 
deskundige zijn aanbevelingen en hieraan kunnen door ouders geen rechten 
worden ontleend. In de leerlingbespreking wordt vastgesteld welke van deze 
adviezen voor de leerling in kwestie noodzakelijk en voor de school praktisch 
uitvoerbaar zijn. Verreweg de meeste leerlingen met dyslexie zullen met de 
geboden hulp “probleemeigenaar” kunnen worden. Daarom zullen slechts enkele 
leerlingen met ernstige vormen van dyslexie een aangepast lesprogramma voor 
Frans of Duits nodig hebben. Pas wanneer de kansen op schoolsucces volgens 
een daartoe in het leven geroepen commissie ( samenstelling zie beneden) 
ernstig in gevaar komen, wordt in overweging genomen gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot aanpassing van het programma. In ieder geval moet dan 
overduidelijk aangetoond zijn dat de andere compenserende maatregelen die de 
school hanteert onvoldoende soelaas bieden.  
Om in aanmerking te komen voor een verzoek om een aangepast programma, 
gelden de volgende regels:  

 Voor een aangepaste programma dienen ouders een schriftelijk verzoek in te 
dienen bij de teamleider van de afdeling waar de leerling onder valt. Ook de 
leerlingbespreking zou het advies kunnen uitbrengen aan de teamleider om 
de toekenning van een aangepast programma door de commissie 
(samenstelling zie beneden) te onderzoeken.  

 Er kan maar voor één van beide talen een aangepast programma worden 
toegekend.  

 In de eerste klas van T/H, H/V en VWO-plus worden Frans en Duits voor het 
eerst gegeven. Daarom kan in de eerste klas nog niet direct bepaald worden 
met welk vak de leerling nu echt de meeste moeite heeft. Daarnaast dienen 
volgens de wet de doorstroommogelijkheden optimaal geborgd te worden. 

https://webmail.ogvo.nl/OWA/UrlBlockedError.aspx


 
Protocol Dyslexie 23 Valuascollege Venlo 

Een verzoek voor een aangepast lesprogramma kan dientengevolge pas op 
zijn vroegst worden ingediend vanaf het 2e rapport in de 2e klas. 

 Voordat een verzoek om een aangepast lesprogramma te mogen volgen in 
behandeling wordt genomen, moet duidelijk zijn dat de leerling - ondanks alle 
beperkingen - toch maximaal zijn/haar best heeft gedaan en optimaal gebruik 
heeft gemaakt van de strategieën die hem/haar zijn aangeboden.  

 Een commissie bepaalt of de leerling voldoet aan de criteria en in aanmerking 
komt voor het aangepaste programma. Deze commissie bestaat uit:  
-   de teamleider van de afdeling (namens mentor, vakdocenten en directeur) 
-   de zorgcoördinator van de afdeling (namens zorgexperts)  
-   de decaan (bewaakt de doorstroommogelijkheden) 

 Als het aangepaste lesprogramma voor Frans of Duits wordt toegekend, dan 
kan dit vak in de bovenbouw niet meer worden gekozen. Het beperkt dus de 
keuzemogelijkheden voor de leerling. Ouders dienen schriftelijk akkoord te 
gaan met deze beperking van de keuzemogelijkheden. 

 Het bevoegd gezag van de school hoeft voor dergelijke aanpassingen geen 
toestemming te vragen aan de inspecteur. Wel moet de onderbouwing en 
verantwoording van het besluit worden opgenomen in het dossier van de 
leerling. Tevens dient op de faciliteitenlijst van dyslectische leerlingen de 
maatregel geregistreerd te worden.  

 Een dyslectische leerling die in 2 vmbo-t geen Duits heeft gevolgd, maar 
bevorderd wordt naar 3 havo, komt volgens de inspectie automatisch in 
aanmerking voor het volgen van een aangepast programma.  

 
 
4.3. Criteria om in aanmerking te komen voor een aangepast programma    
 

1. Aanwezigheid dyslexieverklaring ondertekend door GZ-psycholoog of een 
daartoe bevoegde orthopedagoog. De adviezen die door een deskundige 
worden opgesteld, zijn adviezen en hieraan kunnen door ouders geen 
rechten worden ontleend.  
In de leerlingbespreking  wordt vastgesteld welke van deze adviezen voor de 
leerling in kwestie noodzakelijk en voor de school praktisch uitvoerbaar zijn.  

2. Er moet duidelijk aan te tonen zijn, dat de leerling zich – ondanks alle 
beperkingen – maximaal heeft ingezet en optimaal gebruik heeft gemaakt van 
de strategieën die hem/haar zijn aangeboden. 

3. Voor de verplichte vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag er 
gemiddeld geen tekort staan. Hierbij gelden de normen van schooltype en 
leerjaar. 

4. Als een leerling in klas 2 of 3 in aanmerking wil komen voor een aangepast 
lesprogramma, dan gelden qua cijfers de volgende criteria: 

 Voor de betreffende taal zijn de cijfers structureel 4 of lager en er is weinig 
hoop dat de leerling op een 5 kan uitkomen. 

 De inspanning die de leerling moet leveren is dusdanig onevenredig groot 
dat ook andere vakken eronder lijden en de leerling hierdoor in de situatie 
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komt dat hij/zij niet het diploma kan halen dat bij zijn/haar capaciteiten 
past. 

 
N.B. Een leerling dient aan alle criteria zoals genoemd onder 1 t/m 4B te voldoen. 

 
 
4.4. Hoe ziet het aangepast programma voor Frans/Duits er uit? 
 
4.4.1. Mogelijkheden voor het vak Frans (in overleg met de vakgroep) 
 

1. Afgeslankt programma. Voorbeelden:  

 Het vocabulaire hoeft alleen maar F-N geleerd te worden.  

  Alle opdrachten uit het werkboek (zinnen, vocabulaire, grammatica) 
hoeven   alleen maar F-N geleerd te worden.  

 Leerlingen mogen gebruik maken van een stappenkaart, waar informatie 
op staat die bij een toets gebruikt mag worden (bijv. grammaticale regels).  

 
2. Alternatief programma 

 Oefeningen via www.digischool.nl of via docent maken voor “kijken en 
luisteren” en “spreken” 

 Oefeningen maken in opdracht van de vakdocent, bijv virtueel winkelen in 
Parijs, een beschrijving van een vakantie op een Franse camping, een 
overzicht van bekende Franse wijnen en gerechten etc. 

 
3. Binnen de klas werken aan ander(e) vak(ken) 

 
4.4.2. Mogelijkheden voor het vak Duits (in overleg met vakgroep Duits) 
 

1. Afgeslankt programma. Voorbeelden: 

 Alle woorden en zinnen hoeven alleen D- N geleerd te worden.  

 Alle opdrachten uit het werkboek (zinnen, vocabulaire, grammatica) 
hoeven alleen maar D-N geleerd te worden.  

 Leerlingen mogen gebruik maken van een stappenkaart, waar informatie 
op staat die bij een toets gebruikt mag worden (bijv. grammaticale regels).  

 
2. Alternatief programma 

 Oefeningen via www.digischool.nl of via docent maken voor “kijken en 
luisteren” en “spreken” 

 Oefeningen maken in opdracht van de vakdocent, bijv virtueel winkelen in 
      Berlijn, een beschrijving van een vakantie op een Duitse camping, een 

overzicht van bekende Duitse wijnen en gerechten etc. 
 

3. Binnen de klas werken aan ander(e) vak(ken) 

 
 

http://www.digischool.nl/
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