
tekst:
NEL HOFMEESTER

In februari 2016 ontstond veel commotie door een tv-uitzending van 
Rambam over dyslexieverklaringen. Een niet-dyslectische reporter kreeg 
binnen een half uur een dyslexieverklaring voor een klein bedrag en zijn 
collega wist er zelfs telefonisch eentje te bemachtigen op naam van ‘zijn 
dochter’: J. Bussemaker; de naam van de huidige minister van Onderwijs. 
Je gelooft je oren niet als er voor jouw verklaring zo'n € 1.000,- is neer-
geteld na een dag van testen en onderzoeken. 
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   et effect
   De verhalen waren snel geboren:  
   ‘Valse dyslexieverklaringen kopen:  
   een fluitje van een cent’ en ‘Luie  
   studenten komen gemakkelijk door  
   de studie met een geldbonus toe’.
   Zo rooskleurig ziet de dagelijkse 
onderwijspraktijk voor studenten met 
een dyslexieverklaring er echter niet 
uit. Het is altijd maar afwachten hoe 
docenten reageren. Een aantal docenten 
weet wat dyslexie betekent en denkt met 
je mee; andere docenten ‘geloven niet 
zo in dyslexie’. Extra toetstijd wordt snel 
toegekend. Maar voor andere voorzie-
ningen moet je zelf stappen onderne-
men, overleggen met de docent, met de 
studentendecaan, een brief schrijven naar 
de examencommissie. Welke luie student 
heeft daar zin in?

Waar zit het probleem?
Sinds 2009 mag een dyslexieverklaring 
alleen worden afgegeven worden op  
basis van een onderzoek door een BIG 
geregistreerde gezondheidspsycholoog,  
een via het NIP opgeleide kinder- en 

jeugdpsycholoog en een NVO gecertificeerde 
orthopedagoog-generalist. Kennelijk is hier geen 
controle op door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg. Hoeveel therapeuten onterecht dyslexieverkla-
ringen afgeven en of zij daar vette bankrekeningen 
aan overhouden, is onbekend.  
Wat wel duidelijk is, is dat hun handelswijze hele 

nare consequenties heeft voor de student 
die werkelijk dyslexie heeft. Die wordt  
- weer eens! - met wantrouwen bekeken.  
De Werkgroep Onderwijs van Impuls & 
Woortblind neemt hiertegen stelling in 
en heeft een volgende officieel standpunt 
geformuleerd om het Ministerie van Onder-
wijs en de Tweede Kamer te informeren en 
adviseren (zie volgende pagina). 

Acties vanuit OCW
Naar aanleiding van de Rambam uitzending 
stuurde het ministerie van OCW in juli een 
quickscan naar alle onderwijsinstellingen 
om te inventariseren hoeveel dyslexiever-
klaringen er werkelijk in omloop zijn.  
Tegelijk werd een checklist meegestuurd 
om dyslexieverklaringen te controleren.  
De resultaten van de quickscan zijn nog 
niet bekend gemaakt. 

H

Dyslexieverklaring 
onder vuur
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anders bekabeld is. Je bent zeker 
niet dom, je bent hooguit anders. 

Zelfvertrouwen en  
assertiviteit
Het is goed om van –vaak jarenlang 
opgebouwde- negativiteit af te 
komen en meer zelfvertrouwen  
te krijgen. Neem tijd om afstand te 
nemen en je successen, hoe klein 
ook, te analyseren.  
Denk in oplossingen in plaats van je 
tekortkomingen te benadrukken.  
 
Dit kun je trainen. Praat erover, in 
plaats van dat je alles binnenhoudt. 
Word assertiever.  
Het is belangrijk dat je jezelf kunt 
laten zien zoals je echt bent. Dat je 
mag zijn zoals je bent.  
En prima dat je introvert bent! Maar 
het helpt enorm als je de ander 
duidelijk kunt maken hoe het bij jou 
werkt.  

Arda Nieboer is van ADHD-Praktijk 
en begeleidt volwassenen met 
AD(H)D om beter te functioneren. 
Zij biedt leden 10% ledenvoordeel. 
Kijk op www.impulsenwoortblind.nl/
ledenvoordeel.

Maak vrienden met jezelf, je eigen-
aardigheden en je eigen innerlijke 
criticus. 

Maak scenario’s
Het helpt als je verschillende  
scenario’s klaar hebt liggen voor 
verschillende situaties, zoals een 
dip, verveling etc.  
Bedenk symbolen, mantra’s en 
ezelsbruggetjes.  
Het blijft puzzelen. Door oplossin-
gen paraat te hebben, is het mak-
kelijker ze sneller en ook daadwer-
kelijk in te zetten.
 
Humor
Leer lachen om jezelf.  
Hoe ontspannener jij ergens mee 
omgaat en de lol er van in kan zien, 
hoe beter anderen je ook kunnen 
accepteren. En je eventueel gemak-
kelijker kunnen vergeven als je te 
laat bent of iets vergeten bent.

n
d
- 
D

o
D
n

e W
Woo
en h
efo

wijs e
dvis

Act
aar

tuur
uick
m te
larin
egel

D
W
e
g
w
ad

AA
N
st
q
o
kl
Te

n 
et 

el

ar 
t 



Veel vragen rond de 
checklist
Het meesturen van de checklist 
roept veel vragen op. Is het wense-
lijk dat onderwijsmedewerkers de 
verantwoordelijkheid krijgen om 
een andere beroepsgroep te con-
troleren? Is dit niet het werk van de 
inspectie, met medewerkers met de 
juiste opleiding? 

Wat is eigenlijk de juridische of 
wettelijke basis van de checklist? 
Wat betekent het voor een student 
als de dyslexieverklaring wordt 
afgekeurd? Geen voorzieningen en 
zoek het verder maar uit? 

Een 'te oude' dyslexie-
verklaring
Vergeten wordt, dat een student 
met een ‘afgekeurde’ dyslexiever-
klaring wel degelijk dyslexie kan 
hebben. Ook iemand met dyslexie 
kan als kritische consument voor 
het goedkoopste dyslexie onderzoek 
gekozen hebben.

Bovendien zat tot 2009 het dys-
lexie-onderzoek nog gewoon in de 
opleiding voor remedial teachers.  
De beroepsgroep die onderzoek 
mocht doen en een verklaring 
mocht afgeven was dus veel groter. 
De kans is groot, dat dyslexiever-
klaringen uit die tijd nu op formele 
gronden worden afgekeurd, ter-
wijl ze zijn gebaseerd op degelijk 
dyslexie-onderzoek. Maakt dat 
iemand met zo’n verklaring minder 
dyslectisch? Is dat fraude? Nee dus!
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Studenten in de problemen
De checklist heeft zijn weg naar de kamers van de 
studentendecanen gevonden. Sommigen van hen 
hebben deze verontwaardigd naast zich neerge-
legd, anderen gebruiken de lijst nu als verplichte 
screening voor de dyslexieverklaringen van eerste-
jaars. 
Het telefoonteam van Impuls & Woortblind heeft 
al de eerste meldingen binnen van studenten van 
wie de dyslexieverklaring is afgekeurd en die geen 
faciliteiten krijgen. We vrezen dat het daarbij niet 
zal blijven. 

Een nieuwe kans voor inclusief 

In het basisonderwijs is Passend Onderwijs inge-
voerd, waarbij het onderwijs uitgaat van de ver-
schillen tussen leerlingen. In het Hoger Onderwijs 
wordt met de termen inclusief onderwijs en  
Universal Design for Learning (UDL) hetzelfde na-
gestreefd. Het is daarbij niet langer aan de student 
met dyslexie om aan te tonen, dat hij/zij recht heeft 
op voorzieningen, maar het onderwijs biedt die 
voorzieningen aan.  
Het medische model wordt losgelaten en er wordt 
naar de student gekeken vanuit een sociaal model: 
wat heeft deze student nodig om zijn/haar kwalitei-
ten te kunnen ontplooien?

De Wet op Gelijke Behandeling noemt dan ook 
geen lijst van chronische ziekten of beperkingen die 
onder de wet vallen en sluit hier feitelijk bij aan; 
volgens deze wet moet het onderwijs onderzoeken 
in hoeverre een student het onderwijs met zijn of 
haar leerbelemmering kan volgen en wat doeltref-
fende aanpassingen zijn.  
Dit moet per concrete situatie onderzocht worden. 
In deze wet staat niet, dat daarvoor een dyslexie-
verklaring nodig is. (Zie de brochure van het  
College van de Rechten van de Mens: ‘Recht op  

gelijke behandeling voor studenten met een  
handicap of een chronische ziekte MBO, HBO,  
universiteit en praktijkonderwijs’ te downloaden  
via www.handicap-studie.nl) 

Advies voor studenten met  
afgekeurde dyslexieverklaring
Vraag je studentendecaan of er toch oplossingen 
te vinden zijn voor de studiebelemmeringen die je 
ondervindt. Volgens de Wet Gelijke Behandeling  
heb je daar recht op.
Laat je niet uit het veld slaan als dit niet lukt. 
Schrijf een nette mail naar de studentendecaan 
waarin je:
- bezwaar maakt tegen de afwijzing. 
- vraagt om een schriftelijke motivatie van de  
 reden waarom je dyslexieverklaring is afgekeurd. 
- vraagt om een – door de instelling betaalde -  
 second opinion door iemand uit de beroepsgroep.
- Ga terug naar degene die de betreffende verkla- 
 ring heeft afgegeven en vraag om opheldering.
- Neem contact op met het College voor de  
 Rechten van de Mens.

Studenten die lid zijn van Impuls & Woortblind 
adviseren wij hier graag bij.  
Mail je vragen en/of ervaringen naar 
n.hofmeester@impulsenwoortblind.nl 

Met dank aan: Hannelore Veltman (handicap + stu-
die), Marzenka Rolak (Dyslexie Centrum Rotterdam), 
Irene Besnard-van Baaren en Roel Huizen van de 
Werkgroep Onderwijs I & W.

Meer lezen?
www.verborgenschatten.eu: blog ‘Van fraude  
worden studenten met dyslexie niet vrolijk’.
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Standpunt Vereniging 
Impuls & Woortblind
Betreffende de Rambam uitzen-
ding over onterecht afgeven van 
dyslexieverklaringen: 

"Wij, de vereniging van eigenaren 
van de eigenschappen dyslexie, 
dyscalculie en ADHD, nodigen 
stakeholders uit om met en niet 
over ons te spreken. De vereniging 
staat achter het standpunt dat 
misbruik van dyslexieverklaringen 
ongewenst is en dat diagnos-
tici die deze verklaringen zonder 
grondig onderzoek afgeven,  
gecorrigeerd moeten worden.

Geen paspoort tot  

Vanuit onze interne expertise 
bestrijden we echter de sugges-
tie die is gewekt in de Rambam 
uitzending dat een dyslexiever-
klaring een paspoort is voor het 
gemakkelijk doorlopen van een 
studie met een financiële bonus 
na afloop. Dit is beslist niet de 
praktijk in het hoger onderwijs.

Misverstand rond  

Studenten met een dyslexieverkla-
ring zullen inderdaad een voorzie-
ning als extra toetstijd toegekend 
krijgen. Extra tijd maakt een 
toets echter niet gemakkelijker 
en helpt niet als je de lesstof 
niet beheerst. De exameneisen 
blijven namelijk gelijk. 
Een toets is – als het goed is – zo 
opgesteld, dat studenten zonder 
dyslexie voldoende tijd hebben om 
hun toets te maken. Je kunt je dus 
afvragen wat er mis is, als stu-
denten zonder dyslexie de moeite 
nemen om voor extra toetstijd 
een dyslexieverklaring te ‘regelen’. 

Voor iedere andere voorziening 
dan toetstijd moet steeds apart 
verantwoording worden afgelegd 
aan de studentendecaan en de 
examencommissie.  
Met andere woorden; er zijn veel 
barrières ingebouwd waar zelfs 
getalenteerde studenten met 
daadwerkelijke dyslexie regelma-
tig niet doorheen komen. In die 
zin is de situatie het afgelopen 
jaar voor alle studenten met een 
functiebeperking verslechterd.  
Dit is een signaal dat wij steeds 
meer ontvangen en dat ons bij-
zonder veel zorgen baart.

Teveel nadruk op  
dyslexieverklaring
Daarnaast neemt de vereniging 
het standpunt in, dat de nadruk 
op alleen de dyslexieverklaring 
in de dialoog over dyslexie onge-
wenst is. Aandacht voor leerlingen 
en studenten met dyslexie hoort 
vooral thuis in het onderwijs.  
Er moet ruimte worden gecreëerd 
voor studenten die via andere we-
gen dezelfde doelen behalen zon-
der de kwaliteit van de afgeronde 
opleiding/studie te verlagen.

Advies
Vereniging Impuls & Woortblind 
biedt aan vanuit de eigen experti-
se het Ministerie van OCW te ad-
viseren over maatregelen waarbij 
het onderwijs beter wordt afge-
stemd op studenten met dyslexie 
en andere functiebeperkingen.  

Om tot deze adviezen te komen 
zullen wij contact opnemen met 
de relevante beroeps- en belan-
genverenigingen om zo mogelijk 
tot een gezamenlijk voorstel te 
komen. 


