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Protocol Dyslexie Van Maerlantlyceum                 juni 2019 
 
Het Van Maerlantlyceum is een school die de nadruk legt op de integratie van onderwijs en 
ondersteuning in het primaire proces. De begeleiding van leerlingen dient vooral binnen de 
klas gerealiseerd te worden. Het Van Maerlantlyceum vindt het belangrijk dat dyslectische 
leerlingen het niveau van onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun capaciteiten, dat zij 
hun functionele lees- en schrijfvaardigheid vergroten (indien nodig met hulpmiddelen) en 
leren omgaan met hun lees- en/of spellingproblemen. In het dyslexiebeleid van het Van 
Maerlantlyceum ligt de nadruk op het faciliteren en dispenseren en minder op het 
remediëren. De ondersteuning voor dyslectische leerlingen wordt door het gehele team van 
het Van Maerlantlyceum gedragen en behoort tot de basisondersteuning. Het Van 
Maerlantlyceum acht leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) medeverantwoordelijk voor de 
vorderingen op leergebied en de totstandkoming van een succesvolle begeleiding.  
 
Definitie dyslexie 
Het Van Maerlantlyceum gebruikt voor het Protocol Dyslexie de definitie van Stichting 
Dyslexie Nederland (SDN, 2008): dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een 
hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen 
en/of spellen op woordniveau. Hierbij dient sprake te zijn van een achterstand en didactische 
resistentie:  
 De beheersing van het lees- en/of spellingniveau (accuratesse en/of vlotheid) ligt 

significant onder het niveau dat vereist is in de (onderwijs)situatie waarin de leerling de 
lees- en spellingsvaardigheid moet toepassen.  

 Ondanks adequate remediërende instructie en begeleiding in het verleden (primair 
onderwijs) of gedurende een periode in het voortgezet onderwijs, blijven de problemen in 
het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau bestaan.  

 
Dyslexieverklaring 
Op het Van Maerlantlyceum wordt een leerling als dyslectisch beschouwd als hij een 
dyslexieverklaring kan overleggen. Een dyslexieverklaring geeft aan dat uit 
psychodiagnostisch onderzoek is gebleken dat bij de leerling dyslexie is vastgesteld. De 
dyslexieverklaring geeft concreet aan welke maatregelen, faciliteiten, materialen, 
begeleidings- en behandelingsvormen voor de leerling noodzakelijk zijn. Het Van 
Maerlantlyceum accepteert alleen dyslexieverklaringen die zijn afgegeven door een BIG-
geregistreerd GZ-psycholoog of een orthopedagoog-generalist (NVO), die verbonden is aan 
een gerenommeerde praktijk of instelling in Nederland. Een kopie van de dyslexieverklaring 
wordt, gedurende de leerling zijn/haar schoolcarrière, bewaard in het dossier van de leerling 
(digitaal in Magister).  
 
Signalering 
Het gebeurt regelmatig dat dyslexie zich pas manifesteert in het voortgezet onderwijs. Vaak 
gaat het hierbij om leerlingen die hun zwakke technische lees- en spellingsvaardigheid 
hebben kunnen compenseren met goede verbale vaardigheden en een goede algemene 
kennis. Ze zijn goed in begrijpend lezen en luisteren en kunnen op basis van hun kennis hun 
leesfouten corrigeren.  
 
Om problemen op lees- en spellingsgebied vroegtijdig te kunnen signaleren gebruikt het Van 
Maerlantlyceum in eerste instantie de gegevens van de leerling die beschikbaar zijn bij 
aanvang van het brugklasjaar (het onderwijskundig rapport van de basisschool met 
informatie over didactische toetsresultaten, onderzoek, extra begeleiding en 
aandachtspunten). Brugklasleerlingen die een leerachterstand hebben van meer dan 0,25 
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op technisch lezen of spellen (niveau D, E of niveau V) komen op een signaleringslijst van 
de mentor. De mentor monitort deze leerlingen goed en bespreekt deze leerlingen met het 
docententeam op vaste momenten. Wanneer er een leerling op de signaleringslijst staat en 
er tenminste twee vakdocenten relevante bijzonderheden signaleren, komt de leerling in 
aanmerking voor een dyslexiescreening.   
Een leerling die in klas twee of hoger zit, komt in aanmerking voor een dyslexiescreening 
als minstens twee docenten relevante bijzonderheden signaleren (bijv. traag leestempo, 
zwakke spelling, lage cijfers voor de talen) en het dossier van de leerling voldoende 
aanleiding geeft. Als het vermoeden enkel van leerling en/of ouders komt, maar de 
problemen niet of nauwelijks worden herkend op school, wordt verwezen naar een extern 
onderzoeksbureau. 
 
De dyslexiescreening, waarvoor aan de leerling en ouders schriftelijk toestemming wordt 
gevraagd, bestaat uit dossieronderzoek (onderwijskundig rapport, intakevragenlijsten) en 
een aantal toetsen (Een-Minuut-Test, Klepel, Dyslexie Screening Test). De screening wordt 
door de orthopedagoog uitgevoerd.  
 
Als de uitkomsten van de screening het vermoeden van dyslexie versterken (de diagnose 
wordt op school nooit gesteld), wordt de leerling doorverwezen voor extern onderzoek. 
Indien de hardnekkigheid nog aangetoond moet worden, wordt eerst een periode van 
remedial teaching (RT) geadviseerd. Op het Van Maerlantlyceum wordt geen remedial 
teaching aangeboden, dit dient buiten school opgestart te worden. De bekostiging van het 
externe onderzoek en/of de RT geschiedt door de ouders van de desbetreffende leerling. 
 
Begeleiding en faciliteiten 
Voor alle dyslectische leerlingen geldt dat het maatwerk betreft; er wordt onderzocht welk 
ondersteuningsaanbod het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Op 
het Van Maerlantlyceum bestaat de begeleiding voornamelijk uit compenserende faciliteiten 
en dispensaties.  
 
Door school wordt remediërende hulp geboden in de klas door leerlingen extra uitleg en/of 
oefenmateriaal te geven. Daarnaast kan de leerling in de brugklas en in havo 2 t/m 4, onder 
begeleiding van een vakdocent, een extra uur in de week een vak naar keuze volgen om 
het automatiseren van de stof te bevorderen. Dit heet het VML-uur. 
 
Leidraad bij de vaststellen van faciliteiten zijn de adviezen uit de dyslexieverklaring en/of het 
psychodiagnostisch onderzoek. De faciliteiten worden beschreven op een faciliteitenpas. De 
faciliteitenpas wordt in overleg met betrokkenen opgesteld door de orthopedagoog en 
uitgegeven door de ondersteuningscoördinator. De pas komt in het dossier van de leerling, 
Magister. De informatie is hierdoor gedurende het schooljaar en ieder schooljaar opnieuw 
toegankelijk voor de (nieuwe) docenten, mentor en afdelingsleider van de leerling. De 
leerling heeft alleen recht op de faciliteiten die op zijn/haar pas staan. De faciliteitenpas is 
geldig tot het examenjaar. In het examenjaar worden de faciliteiten door de 
ondersteuningscoördinator gecontroleerd en krijgt de leerling een nieuwe faciliteitenpas.   
 
De brugklasleerlingen en instromers hebben elke periode een evaluatiegesprek met de 
orthopedagoog en bij voorkeur ook met de mentor waarin wordt gekeken of de faciliteiten 
geboden worden in de les/tijdens toetsen, de leerling gebruik maakt van de faciliteiten, wat 
de effecten zijn van de faciliteiten, hoe de leerling ervoor staat, of meer begeleiding 
noodzakelijk is, etc. Na dit eerste jaar wordt verondersteld dat leerlingen dermate vertrouwd 
zijn met de school dat zij weten bij wie zij terecht kunnen indien er vragen, problemen en/of 
bijzonderheden zijn. Vanaf leerjaar twee komt tijdens het startgesprek van de mentoren aan 
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het begin van het ieder schooljaar dyslexie ter sprake, zodat direct wordt meegekeken indien 
er iets nodig is.  
 
Compenserende faciliteiten  
 Extra tijd / minder opgaven 
Bij alle vakken krijgt de leerling voor overhoringen, proefwerken en schoolexamens 20% 
extra tijd. Een alternatief is de lengte van de toets aanpassen. Bij het Centraal Schriftelijk 
Examen (CSE) krijgen leerlingen 30 minuten extra. 
 Apart lokaal 

Alle dyslectische leerlingen zitten tijdens de proefwerkweek in een apart lokaal voor 
tijdverlengers. Dit, met uitzondering van het examenjaar.  
 Lettertype Arial 12 
Alle toetsen worden afgedrukt in lettertype Arial 12.  
 Mondeling 
Dyslectische leerlingen mogen in overleg maximaal 1 toets per vak per periode mondeling 
maken. Dit is in plaats van de schriftelijke toets en dient ruim van tevoren door de leerling 
aan de docent kenbaar gemaakt te worden. Toetsen in de proefwerkweek, 
leesvaardigheidstoetsen en (school)examens kunnen niet mondeling worden afgenomen.  
 Luisterboeken 
Een leerling die moeite heeft met het lezen van boeken (snelheid/begrip) voor bijvoorbeeld 
het schrijven van een boekverslag, mag gebruik maken van luisterboeken. 
Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een groot aantal boeken, kranten en tijdschriften 
in gesproken vorm. Voor leerlingen tot 18 jaar is deze service gratis. Meer informatie kunt 
u vinden op www.passendlezen.nl. 
 Luistertoetsen  
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen voor luistertoetsen een aangepaste versie krijgen 
(waarbij meer tijd is tussen de vragen in). Hiervoor wordt door de docent een apart moment 
ingepland. Bij schoolexamens is dit tevens mogelijk. In de onderbouw zijn er beperkte 
mogelijkheden en is dit afhankelijk per vak.  
 Spellingcoulance 
Bij de talen wordt spelling bij toetsen en opdrachten coulant beoordeeld. Per vakgroep zijn 
hier afspraken over gemaakt, waarbij er een verschil is tussen de onderbouw en 
bovenbouw. In alle leerjaren worden spelfouten bij de zaakvakken en bètavakken niet fout 
gerekend, tenzij het antwoord hierdoor ingrijpend verandert en/of niet meer klopt (bijv. een 
scheikundige term).  
 Laptop  

Een laptop kan gebruikt worden in combinatie met tekst-naar-spraaksoftware en/of voor het 
typen (handschrift), controleren (spelling) en teruglezen (vergroot) van een tekst. 
In de proefwerkweek wordt voor de leerling een ‘schone’ laptop (dus zonder bestanden en 
internet) klaargezet. Voor proefwerken buiten de proefwerkweek moet de leerling zelf een 
laptop reserveren/lenen in de mediatheek.  

 Kurzweil 
Bij studeren (mediatheek), toetsen in proefwerkweken, schoolexamens en het Centraal 
Examen is auditieve ondersteuning middels tekst-naar-spraaksoftware mogelijk. Deze 
software zet geschreven taal om in gesproken taal. Het Van Maerlantlyceum heeft een 
licentie voor Kurzweil. Voor schoolexamens buiten de proefwerkweek om dient de leerling 
dit twee weken voor afname aan de ondersteuningscoördinator te laten weten.  
 Digitale schoolboeken 

Leerlingen kunnen met behulp van een Daisy-speler, Daisy-software AMIS of de LEX-app 
luisteren naar een digitale versie van schoolboeken. Een leerling mag thuis en tijdens de les 
hiervan gebruikmaken. Via www.dedicon.nl kunnen leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) zelf 
deze versie bestellen. De kosten kunnen via het formulier op de website gedeclareerd 
worden op school (zie bijlage 1). Het advies is om altijd eerst twee vakken te proberen, om 

http://www.passendlezen.nl/
http://www.dedicon.nl/
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te kijken of de leerling dit überhaupt fijn vindt. De aangeschafte leermiddelen blijven 
eigendom van de school.  
 
N.B. Bij schoolexamens en in het examenjaar zijn de exameneisen bindend. De daar 
toegestane aanpassingen dienen een logisch vervolg van het onderwijstraject te zijn. Het is 
de verantwoordelijkheid van het Van Maerlantlyceum om te verifiëren of de aanpassingen 
nodig zijn. Een deskundigenverklaring kan niet slechts gezien worden als het onderdeel wat 
leidt tot voorzieningen.  
 
Dispensaties 

 Geen onverwachte leesbeurten 
Een leerling met dyslexie hoeft niet onvoorbereid hardop in de klas voor te lezen. 

 Moderne vreemde  talen 
In de eerste drie leerjaren van havo/vwo zijn zowel Frans als Duits en/of Spaans 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 mogelijke profielkeuze 
van de leerling in verband met zijn/haar doorstroommogelijkheden. De procedure en het 
aanvraagformulier hiervan is te vinden in bijlage 2. 
In de bovenbouw van het havo is een tweede moderne vreemde taal 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. Leerlingen in de bovenbouw 
van het atheneum moeten naast Engels een tweede moderne vreemde taal volgen. 
Leerlingen met dyslexie kunnen ontheffing hiervoor aanvragen bij de afdelingsleider. 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. Opgemerkt 
dient te worden dat wanneer dit in leerjaar 5/6 gebeurt een inhaalprogramma noodzakelijk 
is. Voor leerlingen op het gymnasium is geen ontheffingsmogelijkheid geregeld, omdat daar 
de klassieke taal in plaats van de tweede moderne vreemde taal komt. De mogelijke 
vrijstellingen voor de bovenbouw van het havo/vwo zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit 
WVO, artikel 26e. 

 Nederlands en Engels 
Vrijstelling is voor het vak Nederlands of Engels niet mogelijk. Nederlands en Engels zijn 
verplichte vakken voor alle leerlingen; het minimale niveau dat leerlingen moeten behalen is 
vastgelegd in de kerndoelen. Artikel 11d van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
biedt weliswaar ruimte om in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor onderdelen van 
de kerndoelen, maar dit heeft alleen maar zin voor onderdelen van vakken die in de 
onderbouw worden afgesloten. Nederlands en Engels zijn verplichte eindexamenvakken. 
Voor exameneisen kan geen ontheffing worden verleend. 
 
Evaluatie 
Om de kwaliteit van het dyslexiebeleid op het Van Maerlantlyceum te kunnen waarborgen, 
wordt het Protocol Dyslexie elk schooljaar geëvalueerd. De personen die hierbij aanwezig 
zijn: de conrector (met portefeuillehouder zorg), ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, 
examensecretaris en daarnaast tenminste één afgevaardigde van de volgende secties: 
Nederlands, Engels, tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits, Spaans), zaakvakken 
(economie, geschiedenis, aardrijkskunde) en bètavakken (biologie, scheikunde, 
natuurkunde, wiskunde). Voor de evaluatie van het Protocol Dyslexie zijn de volgende 
vragen van belang: wat gaat goed, wat kan beter en op welke wijze? Het Protocol Dyslexie 
is een groeidocument.  
 
 

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/i1/Artikel11d/
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Bijlage 1. Declaratie digitale schoolboeken  
 
 

 
 

Declaratie digitale schoolboeken 

  

 

Algemene gegevens 

Naam van de leerling : 

Klas : 

Bank/gironummer : 

Naam rekeninghouder : 

 

Bestelling 

ISBN + titel boek Vak Bedrag 

   

   

   

   

   

                                                                                                                                    
Totaal bedrag 

 

 

Ondertekening 

Datum : 

Naam ouder(s)/verzorger(s) :  

Handtekening : 

  

Dit formulier graag inleveren bij de ondersteuningscoördinator voorzien van 

originele factuur 
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Bijlage 2. Procedure en aanvraagformulier aangepast toetsprogramma 
 
Procedure aanvraag aangepast toetsprogramma Frans, Duits of Spaans 
 
De aanvraag voor Frans kan in periode drie van het eerste schooljaar worden gedaan en 
geldt vanaf het begin van het tweede schooljaar. De aanvraag voor Duits/Spaans geschiedt 
eind tweede rapportperiode in leerjaar twee en geldt vanaf begin periode drie. Om in 
aanmerking te komen voor het aangepast programma voor Frans, Duits of Spaans moet 
aan een aantal regels en criteria worden voldaan: 
 
 De leerling heeft een ernstige en/of complexe vorm van dyslexie.  
 De dyslexie vormt een serieuze bedreiging voor de haalbaarheid van een havo- of vwo-

diploma, waarbij er geen twijfels zijn over de capaciteiten van de leerling (op basis van 
recent intelligentieonderzoek). 

 De leerling heeft reeds geoefend is met andere compenserende faciliteiten (als extra tijd, 
laptopgebruik, tekst-naar-spraaksoftware, mondeling toetsen) en deze niet het beoogde 
resultaat opleveren. 

 De leerling heeft tot dan toe voldoende inzet getoond. Dit zal door de docent (evt. in 
overleg met de docent van het vorig schooljaar van het betreffende vak) worden 
beoordeeld. 

 Een leerling die een aangepast toetsprogramma heeft gevolgd, kan het desbetreffende 
vak niet in de bovenbouw kiezen.  

  
De betreffende vakdocent, mentor en orthopedagoog geven de afdelingsleider advies ten 
aanzien van het verzoek tot het volgen van een aangepast toetsprogramma. De 
afdelingsleider beslist en stelt de ouders op de hoogte van deze beslissing. 
 
De lessen dienen na het goedkeuren van het verzoek gewoon gevolgd te worden. De 
aanpassing ervan wordt met de ouders en leerling gecommuniceerd en schriftelijk 
bevestigd.  
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Aanvraagformulier aanpassing toetsprogramma Frans/Duits/Spaans 
 
Algemene gegevens 

Naam van de leerling : 

Klas : 

 
De ouder(s)/verzorger(s) dienen het verzoek in tot aanpassing van het toetsprogramma 
voor het vak:  
 
0 Frans  
0 Duits  
0 Spaans 
 
Wat is de reden dat u vindt dat uw zoon/dochter voor een aangepast toetsprogramma voor 
het vak Frans/Duits/Spaans in aanmerking dient te komen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouder(s)/verzorger(s) verklaren op de hoogte te zijn van het dyslexiebeleid van het Van 
Maerlantlyceum en de criteria voor de aanvraag van de aanpassing van het 
toetsprogramma: 
 
Ondertekening 

Datum : 

Naam ouder(s)/verzorger(s) :  

Handtekening : 
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Dit formulier graag inleveren bij de afdelingsleider 


