
 

Dyslexieprotocol Anna van Rijn College 
 

1.    Algemeen: 

Het Anna van Rijn College streeft voor leerlingen met dyslexie onderstaande na: 

• Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen de opleiding waartoe ze op basis van hun 

cognitieve capaciteiten in staat zijn. 

• Zij vergroten – zo nodig met hulpmiddelen – hun functionele lees- en spellingvaardigheid. 

• Zij leren omgaan met hun dyslexie.  

 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering 

van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). 

 

Indien een leerling dyslectisch is, dan gaan de mentor van de leerling en de remedial teacher 

samen met de leerling na wat de leerling nodig heeft. Heeft de leerling voldoende aan begrip en 

goed onderwijs of heeft hij daarnaast ook nog individuele ondersteuning of extra hulpmiddelen 

nodig? Waar ook voor gekozen wordt, de faciliteiten en de begeleiding worden altijd in overleg 

met de leerling bepaald, want alleen als het traject aansluit bij de behoeften van de leerling, kan 

er met succes gewerkt worden. 

 

De faciliteiten en begeleiding die de school biedt, bestaan uit: 

• Extra tijd voor toetsen (zie 3.1). 

• Toetsen en opdrachten worden standaard aangeboden in Arial 12 (zie 3.1). 

• Aangepaste beoordeling van spelfouten (zie 3.1). 

• Toestemming en advisering voor gebruik van andere aanpassingen of het gebruik van 

ondersteunende technologie (zie 3.2)., waaronder het programma Kurzweil (zie 3.3) 

• Regelmatig overleg met de leerling over de effecten van de faciliteiten (door de remedial 

teacher). 

• Begeleiding in de vorm van RT (remedial teaching) in klas 1 en 2. 

• In uitzonderlijke gevallen aanpassingen bij de vakken Duits en Frans (zie 4). 

 

2.    Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze faciliteiten en begeleiding? 

• Leerlingen die op het Anna van Rijn College komen met een dyslexieverklaring afgegeven 

door een daartoe bevoegde deskundige (GZ-psycholoog; Registerpsycholoog NIP / 

Kinder en Jeugd; Orthopedagoog-generalist) 

- Een kopie van de dyslexieverklaring en een kopie van het onderzoeksverslag worden 

bewaard in het dossier van de leerling op de leerlingenadministratie.  

- De remedial teacher plaatst de leerling op de faciliteitenlijst en zet een notitie in 

Magister. 

- Bij de start van elk leerjaar worden de faciliteiten,  dispenserende of compenserende 

maatregelen met de leerling door de remedial teacher besproken en worden de 

faciliteiten, dispenserende of compenserende maatregelen, indien nodig, aangepast. 

• Leerlingen, die bovengemiddeld problemen lijken te hebben met spellen en lezen, 

worden door de mentor van de leerling aangemeld bij de remedial teacher. 

De remedial teacher vraagt de mentor te zorgen voor: 

- Een overzicht van de vorderingen bij alle vakken. 

- Een beoordeling of de leerling in staat is voldoende zelfstandig te werken en beschikt 

over voldoende inzet en motivatie. 

De remedial teacher onderneemt verder onderstaande acties: 

- Neemt een aantal toetsen af om het niveau van spellen en lezen te bepalen. 



- Heeft een gesprek met de leerling over zijn ervaringen met lezen en spellen, tempo 

van huiswerk en toetsen maken. 

- Zoekt contact met de ouders om verdere informatie over de lees-en 

spellingontwikkeling van de leerling op te vragen. 

- Geeft een advies aan de ouders om wel of niet een vervolgonderzoek door een 

deskundige te laten uitvoeren. 

     De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door de ouders. 

 

3.     Extra faciliteiten, dispenserende of compenserende maatregelen: 

3.1     Een leerling met dyslexie heeft standaard recht op: 

- Toetsen en opdrachten in Arial 12 (een groter lettertype kan alleen bij het maken van 

de toets op de laptop). 

- Tijdsverlenging bij toetsen tot maximaal 30 minuten (15 minuten extra tijd per 50 

minuten). Ook mogelijk is de toets inkorten. 

- Een aangepaste normering voor spelling voor Nederlands en de moderne vreemde 

talen (zie onder). 

- Voor CSE worden door de overheid examens aangeleverd voor dyslectische 

leerlingen en wordt de extra tijd bepaald. 

Dyslectische leerlingen kunnen bij het CSE gebruik maken van digitale hulpmiddelen. 

Een verzoek hiertoe moet uiterlijk 15 oktober van het eindexamenjaar schriftelijk  

ingediend worden bij de examensecretaris.  

De examensecretaris zal daarna samen met de leerling schriftelijk vastleggen om 

welke digitale hulpmiddelen het gaat en bij welke vakken. 

 

 

Aangepaste normering voor spelling: 

Voor dyslectische leerlingen wordt de spelling minder zwaar beoordeeld dan voor niet-

dyslectische leerlingen. Daarnaast gelden de volgende aanpassingen: 

 

-fonetisch gespelde woorden worden niet fout gerekend 

-herhalingen van spelfouten worden niet meegerekend 

-alleen de spelling van bepaalde onderdelen van de toets wordt meegerekend.  

 

Spelfouten in onderdelen zoals woordkennis en spelfouten bij het schrijven van teksten worden 

niet meegerekend, maar in bijvoorbeeld het onderdeel werkwoordsvormen en 

meervoudsvormen worden fouten in de gevraagde uitgangen wel meegerekend. Hierbij gaat het 

dan alleen om de juiste uitgangen. Andere fouten in woorden worden niet meegerekend. 

 

Een voorbeeld: 

We read mageziens – Dit wordt gezien als een fonetisch gespeld woord en dit wordt niet fout 

gerekend. 

I bought two magazine – Dit wordt gezien als een grammaticafout en dit wordt wel fout gerekend. 

 

➢ Nederlands 

 

Voor spelfouten geldt in het algemeen dat er maximaal 1 punt in mindering wordt gebracht op 

het cijfer voor toetsen. Per fout geldt er een aftrek van -0,1. 

 

Voor dyslectische leerlingen leveren spelfouten, die niet overduidelijk met hun handicap te 

maken hebben (fonetisch gespelde woorden hebben wel met hun handicap te maken), maximaal 

0,5 punt aftrek op. 



 

Bij spellingtoetsen hangt het van het onderwerp af hoe zwaar de fouten meetellen. Bij leerbare 

regels, zoals de werkwoordspelling, worden de fouten op dezelfde manier als bij andere 

leerlingen meegeteld. Als de leerling fouten maakt zoals letterverdraaiingen in vaste 

lettercombinaties (bijvoorbeeld hius ipv huis) of fouten maakt met (mede)klinkerverdubbeling 

(loopen, verekt), dan wordt dit niet fout gerekend. 

 

Een voorbeeld: 

Hij heeft zijn spier verrekd - Dit wordt fout gerekend, omdat dit een fout is bij een leerbare regel. 

Hij heeft zijn spier verekt - Dit wordt niet fout gerekend, omdat hier wel de goede regel is 

toegepast (maar de dubbele medeklinker is vergeten). 

 

Daarnaast kan het mogelijk zijn dat een bepaalde oefening, zoals het goed gespelde woord uit 

een rijtje halen, voor de leerling niet te doen is. De docent kan dan bepalen deze oefening niet 

mee te rekenen. 

 

Bij leestoetsen die meetellen als schoolexamen maakt de vakgroep Nederlands gebruik van de 

normering voor spelling die door het Cito wordt voorgesteld. Dit is dezelfde normering als bij het 

centraal examen. 

 

➢ Engels 

 

Er wordt rekening gehouden met dyslectische leerlingen door middel van het volgende: 

 

Herhalingsfouten worden niet meegerekend 

 

Fonetisch gespelde woorden worden niet fout gerekend  

Een voorbeeld: Wanneer het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt getoetst, dan 

wordt als fout gerekend: tooths (in plaats van teeth). Niet fout wordt gerekend: teef. 

 

Verder geldt dat niet bij alle toetsonderdelen spelfouten worden gerekend.  

Dus: als grammatica wordt getoetst tellen spellingfouten niet mee. 

Mochten leerlingen grammaticale fouten maken die op spelfouten lijken, tellen ze wel mee zoals 

bij leerlingen zonder dyslexie. Bijvoorbeeld: Were (-1/2) do you life 

(-0 punten) of We walkt (-1) to skool (- 0 punten) yesterday. 

 

➢ Frans 

 

Voor spelfouten geldt dat de fouten van dyslectische leerlingen 50% minder zwaar worden 

meegerekend. 

 

Daarnaast worden herhalingsfouten niet meegerekend en worden fonetisch gespelde woorden 

niet fout gerekend als deze voor de docent leesbaar zijn. 

 

Accenten die verkeerd worden geplaatst of worden weggelaten, worden niet meegerekend. 

 

Wanneer het geslacht van zelfstandige naamwoorden verkeerd wordt opgeschreven, dan wordt 

dit slechts half fout gerekend. 

 

Verder geldt dat niet bij alle toetsonderdelen spelfouten worden gerekend.  

 



Uitgangen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden dienen geleerd te worden. Bij 

fonetische fouten een halve fout (herhalingsfouten worden niet mee gerekend), niet-fonetische 

fouten gewoon een hele fout.  Bijvoorbeeld:  je fait i.p.v. je fais of tu a i.p.v. tu as= halve fout, nous 

regardez i.p.v. nous regardons = hele fout). 

 

Enkele voorbeelden: 

Wanneer vervoegingen van werkwoorden onderdeel van de toets zijn, dan wordt als fout 

gerekend: vous voyons. Niet fout wordt gerekend: vous voiez. 

 

Wanneer de bijvoeglijke naamwoorden onderdeel van de toets zijn, dan wordt als fout gerekend: 

une vieux dame (in plaats van une vieille dame). Niet fout gerekend wordt: une vielle dame. 

 

Wanneer het meervoud van zelfstandige naamwoorden getoetst wordt, dan wordt als fout 

gerekend: le journal-les journals (in plaats van les journaux). Niet fout gerekend wordt: le journal-les 

journeaux. 

 

➢ Duits 

 

Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend. Dit met uitzondering van 

grammaticale fouten. 

 

Fouten met betrekking tot letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties, bijvoorbeeld Truam, 

worden niet fout gerekend.  

 

Fouten met betrekking tot (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend., bijvoorbeeld 

Monaat of Monnat wordt niet fout gerekend.  

 

Als een Umlaut in de grammatica is behandeld en foutief wordt toegepast geldt dat als een hele 

fout, bijvoorbeeld er fa ̈hrt: dan is fahrt of fehrt fout)  

 

Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande 

regels niet.  

 

Dyslectische leerlingen mogen bij toetsen een Check-o-thek gebruiken met spellingtips. 

 

3.2     Overige maatregelen: 

Onderstaande maatregelen kunnen door de remedial teacher toegekend worden op basis van 

het dyslexieonderzoek en de dyslexieverklaring: 

 

• Een compenserende opdracht geven of mondeling overhoren, wanneer schriftelijk werk 

onvoldoende uitvalt door de dyslexie. 

• De mogelijkheid bieden stof in kleinere delen te toetsen. 

• Voor luisteropdrachten meer tijd geven. 

• De leerling de mogelijkheid geven om op het toetsblad te schrijven, zodat hij woorden of 

zinnen kan markeren. 

• Het gebruik van een tafelkaart als de tafels niet geautomatiseerd zijn. 

• Het gebruik van een leesliniaal. 

• De school ondersteunt de leerling zoveel mogelijk bij het gebruik van hulpmiddelen, 

zoals: 

Gebruik laptop  

Gebruik van tekst naar spraak-programma (Kurzweil) (zie 3.3) 



 

• Omgang in de klas: 

- Dyslectische leerlingen worden zoveel mogelijk vooraan in de klas geplaatst, zodat 

oogcontact mogelijk is. 

- Dyslectische leerlingen krijgen geen onverwachte leesbeurten in de klas. 

- Er kunnen antwoordenboeken of –bladen beschikbaar worden gesteld. 

- Eventueel ter beschikking stellen van aantekeningen of uitleg docentenboek. 

 

3.3 Gebruik Kurzweil: 

Het Anna van Rijn College biedt het programma Kurzweil aan voor alle leerlingen met een 

dyslexieverklaring. Met behulp van dit programma kan de leerling teksten laten voorlezen.  

 

De volgende procedure wordt bij het gebruik van Kurzweil gehanteerd: 

-De remedial teacher bespreekt met de leerling of hij gebruik wil maken van het programma 

Kurzweil. 

-De remedial teacher maakt een account aan voor het programma Kurzweil. 

-De remedial teacher stuurt een instructie voor de installatie en de inloggegevens naar de 

ouders. 

-De ouders installeren het programma Kurzweil op de schoollaptop en bevestigen de installatie. 

-Ouders bestellen eventueel zelf bij Dedicon digitale schoolboeken. De rekening kan achteraf 

ingediend worden bij de financiële administratie van school. 

-De leerling probeert het programma een maand uit. De remedial teacher kan de leerling op weg 

helpen bij het gebruik van het programma. Daarnaast kan de leerling zelf gebruik maken van de 

gebruikershandleiding in het programma Kurzweil. 

-De remedial teacher maakt in overleg met de leerling afspraken voor het gebruik van Kurzweil. 

Deze afspraken komen in Magister te staan voor de vakdocenten. Deze afspraken kunnen per 

periode of leerjaar aangepast worden. 

-De remedial teacher plaatst een melding voor het gebruik van Kurzweil op de faciliteitenlijst. 

-Indien de leerling ook toetsen met behulp van Kurzweil wil maken, dan gelden hiervoor de 

volgende afspraken: 

 -Het gebruik bij toetsen wordt in de afspraken opgenomen. 

 -De leerling bespreekt dit per toets minimaal een week van te voren met de  

vakdocent. 

-Toetsen worden digitaal aangeleverd via Teams of een USB-stick.  

De leerling zorgt zelf voor een USB-stick. De toetsen worden aangeleverd in Word of PDF. 

 -Bij fraude verliest de leerling het gebruik van deze faciliteit. 

-De remedial teacher ondersteunt waar mogelijk, maar bij technische problemen nemen ouders 

zelf contact op met de helpdesk van Kurzweil (Lexima) of Dedicon (voor de digitale boeken). 

 

3.4 Afname Citotoets: 

In klas 1, 2 en 3 neemt de school een Citotoets af om in de gaten te houden of de leerling op het 

juiste niveau zit qua vaardigheden. Voor deze Citotoets kan de leerling gebruik maken van de 

voorleesfunctie en van extra tijd. 

 

4.   Dispensatie in verband met dyslexie 

 

Onderbouw  

In de eerste drie leerjaren van de Havo en het Atheneum zijn zowel Frans als Duits verplicht en in 

de eerste twee leerjaren van de Mavo is Duits verplicht. Leerlingen met dyslexie hebben dus geen 

wettelijk recht om ontheffing voor Frans of Duits aan te vragen in de onderbouw.  

 



Uitzondering kan worden gemaakt indien: 

-Er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie (wordt bepaald door de  

 teamleider in overleg met de remedial teacher). 

-De leerling heeft aantoonbaar inzet getoond voor deze talen en de leerling heeft andere 

mogelijke aanpassingen uit het dyslexieprotocol al uitgeprobeerd. 

 

De onderstaande procedure wordt daarbij gehanteerd: 

 -De remedial teacher dient een verzoek voor een aangepast programma in bij  

de teamleider na overleg met de ouders, leerling, mentor en vakdocenten. 

-De teamleider neemt een besluit. 

-Indien er toestemming wordt verleend, dan legt de remedial teacher de  

 gemaakte afspraken vast in Magister en stuurt deze naar de ouders. 

-Een aangepast programma kan betekenen dat bepaalde onderdelen van de  

taal komen te vervallen en worden vervangen door andere. De aanpassingen beginnen 

klein. Een inzetcijfer is de laatst mogelijke aanpassing. 

-De afspraken kunnen per periode en schooljaar bijgesteld worden in overleg  

 met de remedial teacher en de vakdocenten. 

-De leerling kan in de bovenbouw geen Frans en/of Duits kiezen. 

-Als de aanpassingen niet genoeg helpen, is het in zeer uitzonderlijke gevallen  

mogelijk om een volledige vrijstelling te krijgen voor Frans en/of Duits. De  

 remedial teacher zal dan een nieuw verzoek indienen bij de teamleider, die  

 dan een besluit neemt. De vrijgekomen tijd wordt dan besteed aan een ander  

 schoolvak. 

 

Bovenbouw (Atheneum) 

Er wordt in principe geen ontheffing voor de tweede moderne vreemde taal gegeven in de 

bovenbouw van het Atheneum. De leerling kan op grond van de landelijke wetgeving geen recht 

doen gelden op een vrijstelling.  

 

Uitzondering kan worden gemaakt indien: 

- Er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie (wordt bepaald door de  

     teamleider in overleg met de remedial teacher). 

-    Er uit het dyslexieonderzoek het advies komt ontheffing te verlenen  

           voor het volgen van een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw. 

 

De onderstaande procedure wordt daarbij gehanteerd: 

- Verzoek tot ontheffing wordt schriftelijk door ouders ingediend bij de decaan en de 

remedial teacher. 

- De decaan bespreekt het verzoek met de remedial teacher. 

- De remedial teacher geeft advies aan de teamleider. 

- De teamleider neemt een besluit. 

 

Wanneer dispensatie verleend wordt, moet de betreffende leerling ter compensatie een extra 

examenvak kiezen dat binnen de mogelijkheden van het betreffende profiel valt. Dit wordt door 

de decaan in samenspraak met de leerling en ouders vastgesteld. 

 

5. Wat verwachten wij van de leerling: 

- De leerling past thuis en op school aangeleerde strategieën toe, zoals op tijd leerbare 

samenvattingen maken en gespreid leren. 

- De  leerling vertoont goede inzet op school. 

- De leerling neemt zelf initiatief om met docenten te spreken over de eigen dyslexie. 



 

6. Wat verwachten wij van de ouders: 

- Ouders en school werken samen om het beste voor ieder kind te bereiken.   

Daarom verwachten wij van de ouders een ondersteunende en actieve houding.  

- Ouders ondernemen bovendien actie bij het signaleren van (mogelijke) problemen 

en hebben een actieve houding bij het samen met de school oplossen daarvan. 

 

 


