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Inhoud

• Sterke kanten dyslexie

• Hoe te studeren vanuit overzicht, structuur en logica

– Trechter lezen

– Voorbeeld aanpak trechter lezen met artikel

– Lezen om te onthouden

– Informatieverwerking

– Leerstrategieën

• Wettelijke regelingen

• Ik heb dyslexie



Sterke kanten die je inzet

• Doorzetten

• Goed mensen aanvoelen

• Hulp durven vragen

• Goed in team werken

• Overzicht grotere geheel zien

• Logica, analyseren

• Verbanden leggen, beredeneren

• Visualiseren

• Toepassing



Zoek de structuur



Stap 1: leerdoelen? 
– module-handleiding 
– powerpoints (werk)colleges. 
– Literatuur: leerdoelen hoofdstukken. Of structuur boek 

in voorwoord.

Stap 2: leesvragen opstellen
– Taxonomie Bloom
– Basis mindmap of samenvatting maken

Stap 3: scannend lezen
– Bijwijzend op zoek naar antwoorden

Stap 4: markeer de antwoorden
Stap 5: vul je mindmap aan

– Goed coderen van informatie!

Trechterlezen: overzicht



Taxonomie Bloom





Artikel: Russian patronal
politics beyond Putin

The following pages discuss the implications of patronalism for Russian 
politics and explore different pathways through which change is 
conceivable.

De volgende pagina's bespreken de implicaties van patronalisme voor de 
Russische politiek en verkennen verschillende trajecten waardoor 
verandering mogelijk is.

OPDRACHT: Welke drie vragen kan je op basis hiervan bedenken?



Vragen op basis 
van inleiding

Wat is patronalisme? (onthouden)

Welke invloed (implication) heeft het 
patronalisme op de Russische politiek? 
(begrijpen)

Wat zijn trajecten (pathways) waardoor 
verandering mogelijk is? (begrijpen)











Namen een voorbeeld

• Charles Spearman

• Raymond Cattell



Namen een voorbeeld

Charles Spearman

Raymond Cattell





Begrijpen, onthouden, 
herinneren:

drie verschillende processen



Ebbinghaus



Leerstrategieën

Gespreid oefenen
• Zorgt voor oproepen van informatie in verschillende contexten
• 20-30 minuten per keer. 
• Langere pauzes inlassen als je het langer moet onthouden

Leren door
• Vragen bij leerdoelen 
• Samenvatten in mindmap
• Vertellen; benoemen van relaties, overeenkomsten en verschillen 
• Actief oproepen geleerde
• Informatie (her)coderen
• Maken oefentoetsen



Wettelijke regelingen (1)

Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

• Uitgangspunt: ‘het met succes doorlopen van een studie mag niet 

belemmerd worden door oplosbare knelpunten in die studie.’

• Richtlijn uitgewerkt in OER, Onderwijs Examenregeling

Wet Gelijke Behandeling

• Aanpassing nodig?  verplicht te realiseren

• Eisen aanpassingen: noodzakelijk en geschikt

• Geen onevenredige belasting voor opleiding

• Aanpassingen geen gunst maar recht

• www.mensenrechten.nl

http://www.mensenrechten.nl/


Wettelijke regelingen (2)

Wet op het WHW en de Wet op de Studiefinanciering:
• Mogelijkheid tot uitstel van negatief Bindend Studie Advies. 

Voorwaarden geven van BSA: vooraf waarschuwen + termijn 
verbetering + waarborging studievoortgang door treffen benodigde 
voorzieningen;

• Bij studievertraging door dyslexie: Mogelijkheid tot kwijtschelding 
€1200,- bij afronding studie

Bij de laatste twee mogelijkheden:
• gaat het om de term: ‘bijzondere omstandigheden’;
• is een dyslexieverklaring nodig;
• op tijd de hulp van een studieadviseur inschakelen!



Ik ben een creatieve handige 

doorzetter. 

Soms langzaam met tekst, maar 

des te sneller met het genereren 

van ideeën en het zien van 

mogelijkheden. 

Als ik zelf maar ook anderen 

maar vertrouwen hebben in mij.

(conferentie woortblind, 2016)

Ik heb dyslexie


