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Hoeveel stu-
denten lopen  

tegen deze 
muur aan? 

leverd of dat het ‘kwijt is geraakt’ is niet meer te 
achterhalen. Wat nu? de decaan geeft geen krimp 
en ondertekent het formulier niet. mike voelt zich 
schuldig en zegt dat hij het extra studiejaar wel 
terugbetaalt. maar zo zit An niet in elkaar. 

beter monitoren
tot aan het bestuur van de hogeschool vecht An  
het besluit van de decaan aan en met succes. de 
zaak komt voor de Geschillenadviescommissie en 
die verwoordt letterlijk An’s frustratie en verbazing 
over de opstelling van de decaan: die had mike 
beter moeten monitoren en moeten doorvragen 
waarom hij vakken niet haalde en zijn planning 
niet rond kreeg. Juist zij moet als geen ander weten 
dat deze doelgroep dit zelfinzicht niet heeft, vaak 
te laat aan de bel trekt en niet goed weet hoe de 
problemen aan te pakken. Zeven slopende maanden 
later wordt het formulier van duo dan eindelijk 
afgegeven door een inmiddels andere decaan. mike 
krijgt een jaar verlenging.

spannend
An is blij, al blijft het spannend. mike moet zijn 
scriptie nog schrijven. eigenlijk een te groot project, 
waarbij hij zeker begeleiding kan gebruiken. maar 
dat vindt hij lastig om te vragen. Het blijft moeilijk 

voor hem om precies te zien wat hij nodig heeft 
aan ondersteuning. Gelukkig is er nu wel een andere 
decaan met meer begrip voor hem.

uitputtingsslag
Hoeveel studenten als haar zoon mike lopen ook 
tegen dit soort muren aan? dat vraagt An zich 
af. Hoeveel studenten met een beperking zijn ook 
afgewezen voor studieverlenging, terwijl ze daar 
gewoon recht op hebben? omdat ze hun zaakjes op 
papier niet helemaal op orde hebben. of omdat ze 
niet duidelijk genoeg zijn geweest over de ernst van 
hun beperking. terwijl dat juist voor deze doelgroep 
nu precies het probleem is!

dit gevecht had mike zelf nooit kunnen voeren, 
weet An. en vele ouders ook niet. ook voor haar 
was het een uitputtingsslag. maar ze heeft er veel 
van geleerd. en ze wil anderen graag helpen. 

mail ons als je vragen hebt aan An:  
info@impulsenwoortblind.nl

Na 1 september 2015 begonnen met je studie?  
dan val je onder de nieuwe regeling. 
Kijk hiervoor op: http://www.handicap-studie.
nl/1_107_Studiefinanciering.aspx
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 Mike krijgt als jonge- 
 tje de diagnoses dys- 
 lexie en ADHD. Zijn   
 schooltijd wordt een 
 gevecht om erkenning.
 Dieptepunt daarin is  
 het conflict met zijn  
hbo-decaan. Zij weigert zijn studie-
vertraging in verband te zien met 
zijn ADHD en dyslexie. Gelukkig is 
Mikes moeder An een volhouder. 
“Dit gevecht had mijn zoon nooit 
zelf kunnen voeren”. 
 
teKst: JulIe Houben

school is voor mike een kleine hel. 
op de basisschool bestaat de bege-
leiding voor zijn dyslexie uit stencils 
met vergrote letters, waarvan de 
halve tekst is weggevallen. Zijn juf 
in groep 7 heeft ook AdHd maar 
dat werkt alleen maar contrapro-
ductief. mike weigert proefwerken 
te maken omdat zij hem de schuld 
geeft van dingen die hij niet gedaan 
heeft. en hij wordt gepest omdat hij 
anders is.

niet dom
An besluit na groep 8 voor het spe-
ciaal onderwijs te gaan. daar krijgt 
mike eindelijk goede begeleiding 
voor zijn dyslexie en hij komt goed 
mee op het vmbo-tl. tot hij weer 
een docent treft die niks in hem 
ziet en die stelt dat hij terug moet 
naar vmbo-bbl. An is woest. Ze weet 
dat haar zoon niet dom is, maar hij 
moet wel gemotiveerd worden. Het 
loopt hoog op en de schooldirecteur 
stelt een IQ-test voor.  
de uitkomst verrast haar niet:  
vwo-niveau, behalve nederlands! 
mike mag vmbo-tl blijven doen. 

na zijn eindexamen gaat mike naar 
de reguliere havo. dankzij extra tijd 
bij toetsen en eindexamen (hij heeft 
een dyslexie- en een AdHd-verkla-
ring) en dagelijkse ondersteuning 

aan huis met planning en structuur 
door iemand van begeleidingsinsti-
tuut prodeba vanuit het pGb, rolt 
hij soepel door de havo heen. 

studievertraging
mike krijgt nu echt de smaak te 
pakken en gaat bouwkunde aan het 
hbo doen. ook hier krijgt hij extra 
tijd bij examens en het lijkt goed 
te gaan, ook zonder de dagelijkse 
ondersteuning van begeleidingsin-
stituut prodeba want die is gestopt.

toch loopt hij studievertraging 
op. door zijn dyslexie moet hij wel 
zes keer het examen nederlands 
overdoen voor zijn propedeuse. een 
groepsproject loopt niet lekker en 
komt niet af. mike heeft geen idee 
hoe hiermee om te gaan. Hij haalt 
daarnaast nog een paar vakken niet 
en raakt het overzicht in de plan-
ning kwijt om die vakken het jaar 
erna te herkansen. Zoveel tegenval-
lers bij elkaar werken negatief door 
in zijn motivatie en concentratie. 
Hij heeft zeker een jaar extra tijd 
nodig.

Het loopt mis
begin 2017 vraagt An bij de stu-
dentendecaan het benodigde duo 
(dienst uitvoering onderwijs)- 
formulier voor studieverlenging aan. 
mike heeft door zijn dyslexie en 
AdHd recht op uitstel en daarmee 
op een extra jaar studiefinanciering. 
Hij heeft immers een dyslexieverkla-
ring en van zijn AdHd is de decaan 
ook op de hoogte, meent An.

maar dan loopt het mis. de decaan 
zegt van mikes AdHd niets af te 
weten en ze vindt alleen de dys-
lexie niet voldoende reden voor een 
extra studiejaar. dat de AdHd ook 
in de dyslexieverklaring staat maakt 
op haar geen indruk. een officieel 
AdHd-formulier heeft ze niet. of 
mike dit destijds niet heeft inge-
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