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Inleiding

Hoewel lezen en foutloos schrijven voor de meeste volwassenen vanzelfsprekend
is, blijft het voor mensen met dyslexie vaak een bron van negatieve ervaringen
en frustraties. Volgens een rapport dat verscheen in 2006 zouden naar schatting
ongeveer 4 000 studenten met een leerstoornis hoger onderwijs volgen, maar het
precieze aantal studenten met dyslexie in Vlaanderen is niet gekend.1 Hogescholen
en universiteiten zien het aantal studenten met een leerstoornis jaarlijks stijgen. Het
aantal personen met een leerstoornis op zich stijgt niet maar het geoptimaliseerde
zorgkader in de lagere en in de secundaire scholen zorgt wel voor een betere
doorstroming van deze groep naar het hoger onderwijs. Na de lagere en secundaire
scholen houden nu ook hogescholen en universiteiten meer rekening met de
noden van studenten met een leerstoornis. Sinds 31 mei 2005 engageert het hoger
onderwijs zich expliciet om werk te maken van een diversiteitsbeleid waarbij ook
meer aandacht is voor studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie.
In deze brochure staan we stil bij de omschrijving van dyslexie. We bespreken
cijfers over het voorkomen van dyslexie, de erfelijke basis, de neuroanatomische
onderbouw en de voornaamste theorieën omtrent de oorzaken van dyslexie.
Daarnaast staan we stil bij de moeilijkheden die studenten met dyslexie in het hoger
onderwijs ervaren. We geven daarbij een overzicht van eventueel bijkomende
stoornissen en een overzicht van de tests die voorhanden zijn om dyslexie op
jongvolwassen leeftijd vast te stellen. Het belang van een goede attestering
wordt benadrukt. Tot slot gaan we in op het zorgkader dyslexie binnen het hoger
onderwijs. De thematiek wordt geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden van
zorgacties geboden vanuit de Universiteit Gent en de dienst vzw BSH (Begeleiding
Studenten met een Handicap).
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Dyslexie is een
hardnekkige
stoornis

Dyslexie is een leerstoornis (naast andere leerstoornissen, zoals dyscalculie) die
thuishoort onder de noemer ontwikkelingsstoornissen. Het gaat om ‘een stoornis
die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het
accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. De
automatisering van de woordidentificatie en/of de schriftbeeldvorming (spellen)
ontwikkelt zich niet, dan wel zeer onvolledig of moeizaam’.2
In Vlaanderen spreekt men op een beschrijvende manier over dyslexie (niet op
een verklarende manier). Concreet moet er voldaan zijn aan drie criteria.3
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1.

Er moet sprake zijn van een ‘klinische score’ (≤ pc 10) op het gebied van het
lezen en/of spellen (‘achterstandscriterium’). Dit betekent dat personen met
dyslexie in vergelijking met een relevante referentiegroep (van leeftijds- en
opleidingsgenoten) bij de zwakste 10 % presteren op valide, betrouwbare en
voor het hoger onderwijs genormeerde toetsen.

2.

Het moet gaan om een onderpresteren die niet helemaal te verklaren valt vanuit
een verminderde intelligentie, een zintuiglijke problematiek, slecht onderwijs of
andere ontwikkelings- en gedragsstoornissen (‘exclusiecriterium’). Uiteraard
kunnen personen met dyslexie ook bijkomende stoornissen hebben. In dat
geval spreekt men van comorbiditeit of een dubbel-diagnose. De voornaamste
bijkomende stoornissen worden verder in deze brochure toegelicht. Het
exclusiecriterium impliceert dat het bijkomende probleem het onderpresteren
in het lezen en/of spellen niet volledig verklaart.
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3.
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|

Tenslotte verwijst het ‘didactische resistentiecriterium’ (gebrek aan
‘Responsiveness to Instruction’ RTI) naar het feit dat de moeilijkheden op
vlak van lezen en/of spellen hardnekkig zijn ondanks gedegen onderwijs en
extra remediëring gedurende minstens drie à zes maanden. Dyslexie is een
hardnekkig probleem dat niet voorbijgaand is van aard.4
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Hoe vaak komt
dyslexie voor?

De vraag hoe vaak dyslexie voorkomt (prevalentie), is niet zo eenvoudig te
beantwoorden. Er bestaan verschillende definities die elk een eigen klemtoon
leggen (bijv. op cognitief, gedragsmatig of neurologisch vlak). Hierdoor vindt men
verschillen in prevalentiecijfers. We weten daarenboven dat de cijfers verschillen
van taal tot taal. De manier waarop een schrijfsysteem de gesproken taal
weergeeft, blijkt immers een belangrijke variabele te zijn bij het gemak waarmee
men leert lezen. Het is geweten dat dyslexie een minder groot probleem is in talen
met een duidelijke overeenkomst tussen de letters en de uitspraak; in talen met
een minder duidelijke overeenkomst komt dyslexie meer voor. In Spanje en Italië
is er sprake van een prevalentie van 1 tot 3 %; in Engelstalige gebieden loopt het
cijfer op tot 20 %. Het Engels is, in tegenstelling tot het Italiaans, een orthografisch
inconsistente taal (er zijn grote verschillen in de uitspraak van de letters; bijv.
‘though’ vs. ‘tough’). Het Nederlands ligt tussen de twee extremen in (je zegt ‘s’‘a’‘p’
bij het woord ‘sap’, maar ‘b’‘a’‘t’ bij het woord ‘bad’, en je hebt woorden als ‘gevel’ en
‘geval’, ‘bedrag’ en ‘bedrand’, ‘papier’ en ‘paren’). De Nederlandse prevalentiecijfers
liggen dan ook lager dan die in het Engels maar hoger dan die in het Italiaans of
het Spaans, met schattingen van 2 à 10 %.5
Over het algemeen worden meer jongens dan meisjes met dyslexie
gediagnosticeerd. De verhouding ligt ergens tussen 1,2 tot 1,6 op 1. Dit betekent
dat nagenoeg 60 % van de personen met dyslexie mannen zijn. Er is echter een
blijvende discussie of het hier om een echt geslachtsverschil gaat, dan wel om
het feit dat jongens vlugger gediagnosticeerd worden dan meisjes.6 Ook de
manier waarop leesmoeilijkheden gedefinieerd worden, speelt een rol. Het
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geslachtsverschil zou vooral tot uiting komen bij streng gedefinieerde dyslexie (dit
is: bij klinische steekproeven op basis van de criteria die we hierboven besproken
hebben). Bij dergelijke steekproeven vindt men soms zelfs een verhouding van 4
jongens op 1 meisje.7
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Erfelijkheid

20100909_dvd_insert_def.indd 7

Dyslexie is erfelijk. Indien één van de ouders dyslexie heeft, heeft een kind
tot 30 % meer kans om zelf dyslexie te ontwikkelen. Uit genetisch onderzoek
blijkt dat bepaalde afwijkingen op een aantal chromosomen tot een hogere
gevoeligheid voor dyslexie kunnen leiden. De overerving is echter complex
(polygenetisch) en niet-exclusief. De betrokkenheid van gen 1, 6, 15 en 18 werd
reeds overtuigend aangetoond, recenter ook de betrokkenheid van gen 2.
Toch verklaren deze genen niet helemaal de aanwezigheid van de spelling- en/
of leesstoornis. Uit tweelingonderzoek blijkt dat slechts 50 % door genetische
factoren verklaard wordt. De overige 50 % kan verklaard worden aan de hand van
omgevingsfactoren zoals leeservaring, sociaal economische status (SES), kans op
onderwijs en geletterdheid thuis. De verklaring van dyslexie moet dus gezocht
worden in een samenspel van erfelijkheid en omgevingsfactoren. Hier ligt een
duidelijke uitdaging voor het onderwijs!8
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Wat
hersenonderzoek
ons leert

De enorme vooruitgang in (functioneel) hersenonderzoek leidt tot een groter
begrip van de neurale (hersen-)processen die betrokken zijn bij het lezen.
Zo krijgen we ook meer inzicht in de verstoorde leesprocessen bij dyslexie.
De resultaten van deze onderzoeken zijn vaak tegenstrijdig omwille van de
verschillende methodes die gebruikt worden. Ondanks de grote technische
vooruitgang van de laatste decennia, blijven medische beeldvormingstechnieken
vaak beperkt tot een indirecte meting van de neurale activiteit op een bepaalde
plaats in de hersenen, terwijl complexe cognitieve processen zoals lezen eerder
een beroep doen op ingewikkelde circuits waarbij verschillende delen van de
hersenen tegelijk actief zijn.
Voorzichtigheid is nodig bij de interpretatie van resultaten uit functioneel
onderzoek. Er moet bijvoorbeeld stilgestaan worden bij de onderzoekspopulatie.
Zo worden vaak resultaten vergeleken die gebaseerd zijn op verschillende
soorten groepen mensen. Kinderen die verwezen worden vanuit logopedische
centra hebben bijvoorbeeld vaker te kampen met mondelinge taalstoornissen,
daar waar oftalmologische centra vaker patiënten zullen aanbrengen die een
visuele verklaring voor dyslexie ondersteunen, enz. Wie meedoet aan onderzoek
bepaalt dus mee wat uit zo’n onderzoek afgeleid kan worden.
Wat betreft de neuroanatomische onderbouw 9 vonden sommige onderzoekers
in de jaren ‘90 dat het planum temporale links en rechts bij personen met
dyslexie minder asymmetrisch was dan bij personen zonder dyslexie. Het planum
temporale is het gebied in het bovenste deel van de temporale kwab van de
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hersenen. Het planum temporale is bij de meeste mensen wel asymmetrisch
(groter in de linker hersenhelft dan in de rechter hersenhelft). Deze asymmetrie
wordt precies in verband gebracht met de dominantie van de linker hemisfeer
wat talige functies betreft. Toch blijkt ook dit geen sluitende verklaring voor
dyslexie. Symmetrie kan een kwetsbaarheid betekenen voor dyslexie, maar geen
voldoende verklaring zijn aangezien symmetrie van het planum temporale ook
voorkomt bij 1 op 3 mensen zonder dyslexie.
Een ander hersendeel dat volgens sommige onderzoekers verschillend is bij
mensen met en zonder dyslexie, is het corpus callosum. Dit is de hersenbalk die
de twee hemisferen verbindt. Dit gebied werd al vaker in verband gebracht met
ontwikkelingsstoornissen en ook met dyslexie. Door een verschil in de dikte van
het corpus callosum, ontstaat bij individuen met dyslexie mogelijk een andere
(minder efficiënte) samenwerking of communicatie tussen beide hemisferen.
Maar ook hier zijn er veel tegenstrijdige onderzoeksresultaten.
Naast beeldvormend onderzoek, wordt aan de hand van microscopisch onderzoek
de verschillen in hersenstructuren bestudeerd. Onderzoek toonde minuscule
misvormingen aan van de cortex bij mensen met dyslexie. Die misvormingen
werden teruggevonden in de taalkritische regio (regio van Broca) in zowel de
linker als rechter frontale kwab. Onderzoek stelde ook een verlies vast van typische
corticale neuronen onderliggend aan de misvormingen en in sommige gevallen
zelfs kleine misvormingen van de bloedvaten in die regio’s.
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Posterieur dorsaal
gedeelte van
het leescircuit

Anterieur gedeelte
van het leescircuit
planum temporale

Posterieur ventraal
gedeelte van
het leescircuit

Figuur 1
Overzicht van de hersengebieden die betrokken
zijn bij het lezen
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Uit andere onderzoeken blijkt dat bij personen met dyslexie vaak één van de
hersengebieden die instaan voor de auditieve verwerking van informatie en/
of één van de gebieden die noodzakelijk zijn voor de visuele verwerking van
informatie kleiner zijn dan bij normaal ontwikkelende lezers.
Er is ook bewijs dat de hersenactiviteit 10 bij personen met dyslexie anders
verloopt dan bij normale lezers. Hierbij maakt men een onderscheid tussen een
posterieur leescircuit (achteraan in de hersenen) en een anterieur leescircuit
(vooraan).
Het achterste circuit heeft twee stromen: een ventrale stroom en een dorsale
stroom. De dorsale stroom wordt gebruikt voor het lezen van pseudowoorden (niet
bestaande woorden die wel de regels van de Nederlandse klanktekenkoppeling
volgen, bijvoorbeeld zapod) en laagfrequente woorden (woorden die in het
Nederlands maar heel weinig voorkomen). Omdat we deze woorden niet of weinig
gelezen hebben, lezen we letter per letter. De ventrale stroom anderzijds wordt
gebruikt om bekende woorden vlot te lezen. Bij personen met dyslexie stelt men
een verhoogde activiteit vast in de posterieure rechterhemisfeer. Een mogelijke
verklaring is dat deze personen een groter hersengebied moeten activeren om
de verminderde hersenactiviteit in het kerngebied te compenseren. Een andere
verklaring is dat personen met dyslexie woorden op een andere manier proberen
te verwerken en daarom andere hersengebieden activeren.
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Het voorste circuit wordt vooral gebruikt om klanken te vormen. Wellicht speelt
het een gelijkaardige rol als het dorsale posterieure circuit, namelijk het omzetten
van de geschreven taal in klanken. Veel lezers “horen” immers een inwendige
stem wanneer ze aan het lezen zijn. Ook in het anterieure circuit wordt dikwijls
een verhoogde activatie gevonden bij personen met dyslexie. Dit komt wellicht
omdat zij vaker articulatie gebruiken als hulpmiddel tijdens het lezen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat ook het cerebellum (de kleine hersenen)
een mogelijke rol vervult in het ontstaan van dyslexie. Klinische studies stelden
bij een bepaalde groep van personen met dyslexie cerebellaire symptomen
vast, zoals een dysgrafisch (slordig) handschrift, verminderde spierspanning en
coördinatiemoeilijkheden. Via beeldvormend onderzoek werden structurele
afwijkingen ter hoogte van het cerebellum geobserveerd.
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Oorzaken van
dyslexie

Er bestaan verschillende ideeën over de oorzaken van dyslexie. Op dit ogenblik
is het nog niet duidelijk in hoeverre ze elkaar uitsluiten dan wel elkaar aanvullen
(waarbij we aannemen dat dyslexie verschillende oorzaken kan hebben, zoals een
slecht werkende computer ook meerdere oorzaken kan hebben). We zetten de
voornaamste oorzaken op een rijtje.
De theorie die het meeste aanhang kent, is de fonologische deficit hypothese
(phonological deficit hypothesis). Sinds de jaren tachtig gaat men ervan uit dat
een fonologisch tekort aan de basis ligt van dyslexie. Personen met dyslexie
zouden problemen hebben met het manipuleren van klanken. Dit wordt vaak
benoemd als een verminderd fonologisch bewustzijn. Ze kunnen bijvoorbeeld
moeilijker stukjes in woorden onderscheiden (bijv. wat is de beginklank van
‘bal’?), hebben moeite met het vinden van rijmenwoorden en spoonerismtaken
(er worden woordparen aangeboden waarbij het eerste foneem van elk woord
van plaats moet veranderd worden; rode tafel wordt bijvoorbeeld tode rafel).11
Als reactie op de fonologisch deficit hypothese ontstond de dubbel deficit
hypothese (double deficit hypothesis). Bij deze hypothese gaat men ervan uit
dat er naast het fonologisch deficit nog een bijkomend deficit is, namelijk een
probleem met de vloeiendheid dat onafhankelijk is van de fonologische stoornis.
De verminderde vloeiendheid ligt mee aan de basis van de leesproblemen
die mensen met dyslexie ervaren. Er worden drie subtypes van dyslexie
onderscheiden. Ten eerste zijn er mensen met dyslexie die enkel fonologische
problemen hebben en geen problemen met snel benoemen. Ten tweede zijn er
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individuen met vloeiendheidsproblemen zonder fonologische problemen. De
derde groep zijn mensen met dyslexie die zowel problemen hebben met snel
serieel benoemen als met fonologische verwerking.12
Een derde verklaringsmodel is de algemene magnocellulaire theorie (general
magnocellular theory). Het magnocellulaire systeem is verantwoordelijk voor
snelle sensorische informatieverwerking. Personen met dyslexie zouden volgens
die theorie een probleem hebben met snelle sensorische informatieverwerking,
zowel visueel als auditief. Volgens de magnocellulaire theorie is dit ook de reden
waarom er een fonologisch deficit ontstaat: de personen kunnen niet snel en vlot
genoeg de relatie leggen tussen de geschreven tekst en de verklanking.13
Ten vierde noemen we de automatisatie deficit hypothese (dyslexia
automatisation deficit hypothesis) ook wel de cerebellaire deficit hypothese.
Onderzoekers stellen dat dyslexie wordt veroorzaakt door een defect in het
automatisatieproces van verworven vaardigheden, een functie die hoofdzakelijk
wordt gereguleerd door het cerebellum. Het onderliggende werkingsmechanisme
van deze stoornis is echter nog onvoldoende bekend. Bovendien heeft
deze hypothese heel wat stof doen opwaaien en is er veel tegenstrijdige
onderzoeksevidentie omtrent de betrokkenheid van het cerebellum bij dyslexie.14
Ten slotte wint de theorie die stelt dat executieve functies mee aan de
basis zouden liggen van dyslexie aan belang. Executieve functies zijn een
verzameling van verschillende vaardigheden die ons helpen om ons aan nieuwe
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of veranderende situaties aan te passen. Deze functies stellen ons in staat om
flexibel en zijn noodzakelijk om doelgericht en toekomstgericht gedrag op een
effectieve manier uit te voeren. Binnen deze theorie zou het werkgeheugen van
personen met dyslexie (en ook bij personen met dyscalculie) mee aan de basis
van de problematiek liggen. Deze theorie verklaart ook waarom mensen met
dyslexie vaak moeilijkheden hebben om een planning op te roepen en zich eraan
te houden.15
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Studenten met
dyslexie

De problemen die personen met dyslexie ondervinden, zijn onder meer
afhankelijk van de ernst van de aandoening en de leeftijd van de persoon. We
geven hier een overzicht van de belangrijkste moeilijkheden die studenten met
dyslexie kunnen ondervinden in het hoger onderwijs.16

Lezen

Studenten met dyslexie lezen twee tot drie keer trager dan leeftijdsgenoten zonder
dyslexie. Bij het lezen maken ze fouten tegen onregelmatig gespelde woorden
(bijv. ‘bommelding’), meerlettergrepige woorden (bijv. ‘handbalwedstrijd’),
abstracte woorden (bijv. eigennamen van personen die onthouden moeten
worden zoals ‘Broca’ of ‘Wernicke’) en vreemde woorden (bijv. ‘touroperator’). We
benadrukken dat personen met dyslexie gelijkaardige fouten maken als gewone
lezers; enkel de frequentie verschilt. Er is daarenboven geen vast patroon in de
fouten die ze maken (ze maken de fouten nu eens wel, dan weer niet).
Daarnaast zien we dat studenten met dyslexie problemen hebben om snel iets
door te lezen (ze begrijpen de tekst wel als ze voldoende tijd krijgen). Ze hebben
hierdoor meer tijd nodig om hun leerstof in te studeren. Omdat dyslexiestudenten
begrippen soms verkeerd lezen, kunnen ze die fout studeren en verkeerd
reproduceren.
Daarnaast hebben dyslexiestudenten ook moeite om te lezen met
achtergrondlawaai of in stress-situaties (examens e.d.). Bij tijdsgebrek en onder
stress (bijv. examens) neemt de foutenlast toe.
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De leesproblemen kunnen tot slot resulteren in problemen bij het overschrijven,
wat kan leiden tot een slechte kwaliteit van nota’s en samenvattingen.

Spelling en schrijftaken

Ook spelling stelt problemen voor de meeste studenten met dyslexie.
Heel wat studenten met dyslexie maken veel fouten tegen zowel moeilijke
onthoudwoorden als tegen woorden waar regels op moeten toegepast
worden zoals werkwoordsvormen (tegenwoordige en verleden tijd). Dit leidt
tot problemen om degelijke notities te nemen, een synthese te maken of een
verhandeling te schrijven. Ook hier geldt de opmerking dat studenten met
dyslexie veel en wisselende fouten maken.
Indien studenten zich sterk op de inhoud moeten richten (omdat die bijvoorbeeld
nieuw of moeilijk is), hebben ze minder aandacht voor de vorm en maken ze meer
spellingfouten (ook tegen spellinginhouden waarop ze vroeger veel geoefend
hebben en die ze in andere situaties wel kunnen toepassen).
Luisteren en tegelijkertijd noteren (zogenaamde dubbeltaak) vormt voor
bepaalde studenten een extra struikelblok en leidt vaak tot onvolledige, slordige
en onoverzichtelijke nota’s.
Veel studenten met dyslexie hebben last met het aanbrengen van een goede
structuur in een verhandeling. Om hun spellingsproblemen te omzeilen, gebruiken
ze ook soms eenvoudigere woorden dan leeftijdsgenoten zonder leerproblemen
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waardoor belangrijke nuances verloren kunnen gaan. Het schrijfproduct kan
daardoor minder professioneel overkomen.

20100909_dvd_insert_def.indd 17

Vreemde talen

Lezen en spellen in vreemde talen vormt een ander vaak voorkomend probleem.
Het Frans en Engels hebben een minder eenduidige klanktekenkoppeling dan
het Nederlands. Bij studenten met dyslexie die al moeite hebben met Nederlands,
zullen de problemen met Frans en Engels dan ook nog duidelijker op de voorgrond
treden. Omdat studenten vaker met Engels dan met Frans in contact komen en
ze dus over een sterkere mondelinge taalvaardigheid beschikken, kunnen ze hun
totaalresultaat voor dit opleidingsonderdeel optrekken. In vreemde talen hebben
studenten met dyslexie veel moeite om bepaalde klanken aan schrifttekens te
koppelen en omgekeerd. (bijv. de uitspraak van de letter ‘a’ verschilt heel erg in een
eenvoudig zinnetje als ‘ a cat came…’). Daarnaast ervaren ze ook problemen met
het automatiseren van bijvoorbeeld de werkwoordsystemen en het memoriseren
van (grote hoeveelheden) woordenschat.

Mondelinge
taalvaardigheid

Op het vlak van mondelinge taalvaardigheid wordt een sterke diversiteit
vastgesteld bij studenten met dyslexie. De meeste studenten met dyslexie in het
hoger onderwijs scoren eerder sterk op verbale taken. Wanneer er mondelinge
taalproblemen zijn, situeren die zich meestal op het niveau van de woordvinding
(op de naam van een persoon of voorwerp komen). Andere mogelijke zwaktes
zijn het minder samenhangend vertellen (dit heeft uiteraard gevolgen op een
mondeling examen), het moeizamer begrijpen van complexe zinnen en het
uitspreken van moeilijke woorden.
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Studeren

20100909_dvd_insert_def.indd 18

Door de tragere verwerking van de leerstof en de extra inspanningen voor het
onthouden van nieuwe terminologie, symbolen en/of vakspecifieke termen,
geven heel wat studenten aan dat ze meer tijd nodig hebben om de leerstof te
verwerken en ervaren velen een grotere nood aan herhaling.
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Dyslexie plus

Een aantal personen met dyslexie heeft bijkomende stoornissen. We spreken
dan van een dubbeldiagnose of van comorbiditeit. De meest voorkomende
dubbeldiagnoses zijn die van dyslexie met dyscalculie, gevolgd door dyslexie met
ADHD en dyslexie met Developmental Coördination Disorder (DCD).17
Dubbeldiagnoses worden echter vooral gesteld en bestudeerd bij leerlingen in het
lager onderwijs. Er is weinig geweten over comorbiditeit bij studenten in het hoger
onderwijs, waar een belangrijke selectie heeft plaatsgevonden. Toch is het goed
om te weten dat dyslexie in sommige gevallen voorkomt met een bijkomende
problematiek. We geven een kort overzicht van de voornaamste bijkomende
stoornissen die beschreven werden bij personen met dyslexie.

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen
met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat
toepassen van rekenprocedures. De prevalentie van dyscalculie varieert tussen 2
en 14 %. Net zoals bij dyslexie is er een aanwijzing voor een erfelijke basis en zijn er
structurele en functionele verschillen in een aantal hersengebieden gevonden.18
Rekenproblemen in het hoger onderwijs kunnen tot uiting komen wanneer
studenten onder tijdsdruk of in stressmomenten de tafels niet goed genoeg kennen
of cijfers omkeren bij het lezen of schrijven van getallen. Vooral hoofdrekenen is
een probleem. Als men de tussenstappen mag noteren en voldoende tijd krijgt,
gaat het meestal goed. Ook het gebruik van een zakrekenmachine lost heel
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wat problemen op. Dyscalculie is dus een probleem met ‘rekenen’ en niet met
‘wiskunde’ in het algemeen, want problemen met wiskundig inzicht los je niet op
met behulp van een zakrekenmachine. Verder hebben studenten met dyscalculie
meer moeite om vakterminologie en symbolisatie te onthouden, terwijl ze hier
inzichtelijk wel weg mee kunnen. Een opdracht moet meerdere malen herlezen
worden (rekentaal) om de betekenis ervan te begrijpen. Tot slot kan een
bijkomende rekenzwakte leiden tot moeilijkheden met het lezen van de klok,
waardoor de tijdsduur verkeerd ingeschat wordt (dyschronie) en men moeite
heeft om afspraken juist na te komen. Heel wat studenten compenseren dit door
veel te vroeg te komen op een afspraak.19

ADHD

Jongeren met ADHD hebben moeite met prikkelverwerking; wat zorgt voor een
beperking van de bijsturing van het gedrag. Volgens de DSM-IV 20 worden er drie
vormen van ADHD onderscheiden, namelijk de vorm waarbij er voornamelijk sprake
is van aandachtstekort, de vorm waarbij er vooral sprake is van hyperactiviteit –
impulsiviteit en de combinatievorm waarbij de drie elementen naar voren komen.
Men stelt vast dat in de adolescentie de hyperactiviteit en impulsiviteit afneemt
en dat de aandachtsproblemen blijven bestaan. De prevalentiecijfers van ADHD
liggen tussen 3 tot 7,5 %.21
Studenten met kenmerken van AD(H)D kunnen in het hoger onderwijs problemen
ervaren met studievaardigheden, time-management en planning.22
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DCD

Coördinatieontwikkelingsstoornissen (DCD) komen voor bij 2 tot 6 % van de
bevolking en vaker bij personen met dyslexie. De stoornis komt meer voor
bij jongens (70 % vs. 30 %) en kent veel variatie in verschijningsvormen. Het
kernprobleem is moeilijkheden met de coördinatie van motorische handelingen.
Bij studenten in het hoger onderwijs denken we bij dyslexie en DCD aan studenten
die naast hun lees/spellingsproblemen ook schrijfmotorische problemen hebben,
of minder vlot nota’s kunnen nemen tijdens de lessen.23
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Diagnostiek en
attestering

Vroeger hoorde men nogal eens dat de diagnose dyslexie of dyscalculie enkel
in de lagere school kon gesteld worden omdat er voor oudere leerlingen
geen normen zijn. De laatste 10 jaar zijn er in Vlaanderen echter aanzienlijke
inspanningen geleverd om ook testbatterijen voor jongvolwassenen te
ontwikkelen. De Dyslexia Screening Test (DST) is een screeningsinstrument dat
gebruikt kan worden bij jongeren tot 16 jaar. Bij jongvolwassenen kunnen de
volgende diagnostische instrumenten gebruikt worden: de Test voor Gevorderd
Lezen & Schrijven, de Algemene Toets Gevorderde Spelling van het Nederlands,
de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen en het dictee ‘Spelling Hoger
Onderwijs’. Een aantal van deze tests zijn nog in ontwikkeling.24
Aan de UGent loopt momenteel (2010) een onderzoek over dyslexie in
het hoger onderwijs (o.l.v. Marc Brysbaert), met als doel de verschillende
onderzoeksinstrumenten onderling te vergelijken en verder te valideren. Het
onderzoek wil ook een duidelijker profiel krijgen van jongvolwassenen met
dyslexie en hun doorstroom longitudinaal opvolgen.

De attestering
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Bij dyslexie is het belangrijk om de gestelde diagnose goed te attesteren en te
motiveren. Iedere student met leerstoornissen moet de kans krijgen om over een
gemotiveerd verslag leerstoornissen te beschikken (uitgeschreven door het CLB).
In zo’n attest zou moet staan:
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 dat voldaan is aan de drie basiscriteria van dyslexie (i.e. er is een klinische
score, de score blijft klinisch ondanks remediëring én er zijn geen andere
verklaringen die dit onderpresteren’ volledig verklaren).
 met welke (op jongvolwassenene genormeerde) tests het criterium van de
achterstand werd vastgesteld (ruwe score, verwerkte score, referentieperiode/
normgroep, auteur, jaartal)
 hoe voldaan is aan het RTI-principe (gebrek aan ‘Responsiveness to Instruction’
RTI; de moeilijkheden op vlak van lezen en/of spellen blijven hardnekkig
aanwezig ondanks gedegen onderwijs en extra remediëring gedurende
minstens drie à zes maanden).
Daarnaast is het zinvol om aan te geven welke de beste aanpak is voor de persoon
in kwestie. Het betreft een overzicht van de zogenaamde STICORDI-maateregelen.
Het acroniem ‘STICORDI’ verwijst naar Stimulerende, Compenserende,
Relativerende/Remediërende en Dispenserende maatregelen die ervoor moeten
zorgen dat de leerling met een leerstoornis zo weinig mogelijk hinder ondervindt
van zijn of haar stoornis. Binnen de context van hoger onderwijs worden de
maatregelen benoemd als onderwijs- en examenfaciliteiten.
We menen dat op het einde van het leerplichtonderwijs elke leerling met dyslexie
een gemotiveerd verslag leerstoornissen op zak zou moeten hebben, zodat
de student op een vlotte manier de overstap naar het hoger onderwijs of de
arbeidsmarkt kan maken.
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Visie attestering hoger
onderwijs

In het hoger onderwijs wordt veel belang gehecht aan een goede attestering.
Onder impuls van de Raad Hoger Onderwijs en het voormalige Vlaams
Expertisecentrum Handicap en Hoger Onderwijs (VEHHO) werden duidelijke
aanbevelingen voor de attestering van de doelgroep leerstoornissen opgesteld.
De criteria die vooropgesteld werden, komen overeen met bovengenoemde
criteria. Verder werd ook aangegeven dat het aangewezen is dat de verslagen van
eerder diagnostisch onderzoek beoordeeld worden door een psycho-diagnostisch
geschoolde deskundige op het vlak van leerproblemen. Voor studenten die (om
verschillende redenen) geen of onvoldoende attesten kunnen voorleggen, dient
de onderwijsinstelling door te verwijzen naar instanties die mogelijkheden tot
(her)testing voorzien.25
Zo werkt de UGent hiervoor samen met de dienst vzw BSH (Begeleiding
Studenten met een Handicap). Deze dienst heeft een samenwerkingsverband
met zes instellingen hoger onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen en verwerkt
jaarlijks ruim 400 dossiers van studenten met een leerstoornis.26 De dienst screent
alle aangeleverde attesten op bovengenoemde criteria en neemt nieuwe tests
af indien de bestaande attesten als onvoldoende beoordeeld worden. Op grond
hiervan (en na een adviesgesprek) wordt door de dienst een adviesbrief op maat
van de student aan de onderwijsinstelling voorgelegd. Elke onderwijsinstelling
heeft eigen procedures om de faciliteiten formeel te bekrachtigen.
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Het zorgkader in
het hoger onderwijs

Sinds 31 mei 2005 engageert het hoger onderwijs zich om werk te maken van
een diversiteitsbeleid waarbij er meer aandacht is voor studenten met een
functiebeperking, zoals dyslexie. Onderwijsinstellingen gingen over tot de
aanstelling van een vast aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking.
Het aanspreekpunt is de persoon tot wie studenten met functiebeperkingen
zich kunnen richten (toegangspoort). Na een gesprek kan het aanspreekpunt
de student met een functiebeperking verder oriënteren in de instelling en waar
nodig contacten met relevante betrokkenen leggen. Het aanspreekpunt fungeert
ook als vaste contactpersoon voor externe structuren en overlegplatforms.
In juni 2008 werd vanuit het ministerie voor onderwijs het Steunpunt Inclusief Hoger
Onderwijs (SIHO) opgericht. Het SIHO is de opvolger van het voormalige VEHHO. Het
SIHO engageert zich om samen met iedere instelling voor hoger onderwijs op weg
te gaan naar de realisatie van inclusief hoger onderwijs. Het wil daartoe de expertise
van iedere instelling in kaart brengen, op zoek gaan naar nieuwe expertise (binnenen buitenland), expertise (wetenschappelijk) ondersteunen en die expertise ook
beschikbaar stellen voor het volledige Vlaamse hoger onderwijslandschap. Het
SIHO streeft een nauwe samenwerking met de aanspreekpunten na.27

Onderwijs- en
examenfaciliteiten
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Instellingen hoger onderwijs voorzien momenteel in heldere procedures om
op grond van een leerstoornis (die gemotiveerd wordt door een goed attest)
een aanvraag te doen voor onderwijs- en examenfaciliteiten. De bedoeling van
onderwijs- en examenfaciliteiten is dat studenten met leerstoornissen de kans
krijgen de competenties van een opleiding te verwerven en het diploma te
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behalen waar ze toe in staat zijn. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van
faciliteiten die in het hoger onderwijs worden toegekend.
Onderwijsfaciliteiten:
 het tijdig opgeven van taken
 meer tijd voor het uitvoeren van taken
 het ter beschikking stellen van compenserende software
 het digitaal ter beschikking van cursusmateriaal
 …
Examenfaciliteiten:
 extra tijd bij het afleggen van een schriftelijk examen (20 tot 30 % meer tijd)
 het voorlezen en verduidelijken van examenvragen
 het gebruik van compenserende software
 een alternatieve examenvorm (schriftelijk/mondeling)
 een mondelinge toelichting ten einde onduidelijkheden weg te werken na
een schriftelijk examen
 spreiding van examens binnen de voorziene examenperiode
 een grote appreciatie voor de inhoud van het geschrevene en een mildere
quotering van spellingfouten bij niet-taalgerelateerde opleidingsonderdelen
 …
Belangrijk om op te merken is dat er geen pasklare lijst met faciliteiten bestaat
die geldig is voor álle studenten met dyslexie. Maatregelen die bij de ene student
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zinvol zijn, kunnen bij een andere student niet aangewezen zijn. Het toekennen van
faciliteiten is dus maatwerk. We pleiten sterk voor een geïndividualiseerde aanpak
op basis van een sterkte-zwakteanalyse van de student. Studenten dienen dus bij
de aanvraag van hun faciliteiten over een degelijk en gemotiveerd dyslexieattest
te beschikken (zie diagnostiek voor de criteria). Op basis van de informatie uit
de onderzoeksresultaten en een uitgebreid adviesgesprek kan vervolgens een
verantwoord advies op maat voorgeschreven worden.
Bij de aanvraag van faciliteiten is het belangrijk dat het begrip ‘redelijkheid’
bewaakt wordt. In het VN-verdrag (2006) wordt het recht op redelijke aanpassingen
voor personen met een handicap in een onderwijssysteem beschreven. Redelijke
aanpassingen worden omschreven als ‘noodzakelijke en passende wijzigingen,
en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige of onnodige last
opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen
met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van
gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen’. De redelijkheid wordt
hierbij doorgaans bepaald door de mate van aanvaardbaarheid (proportionaliteit)
voor de instelling, de haalbaarheid voor de student en de verdedigbaarheid ten
aanzien van medestudenten en instelling. We benadrukken dat de redelijkheid
afhangt van de te verwerven eindcompetenties van een opleidingsonderdeel (bijv.
zijn de maatregelen verdedigbaar ten opzichte van de andere studenten) en van de
onderwijsomstandigheden (bijv. maatregelen zijn gemakkelijker door te voeren in
kleine groepen dan in grote groepen).28
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Compenserende
ICT-hulpmiddelen

In het hoger onderwijs wordt veel schriftelijk materiaal verwerkt en moeten
studenten regelmatig schriftelijke taken maken. Er zijn heel wat compenserende
ICT-hulpmiddelen op de markt die ondersteuning bieden voor studenten
met dyslexie. We denken hier in het bijzonder aan voorleessoftware,
spraakherkenningssoftware en woordvoorspellingsprogramma’s,
Bij voorleessoftware wordt de tekst met behulp van spraaksynthesesoftware
voorgelezen. Dit biedt het voordeel dat personen met een zeer traag leestempo
een stuk sneller de inhoud van de teksten kunnen opnemen (bijv. Sprint+ en
Kurzweil 3000). Nadeel is dat het cursusmateriaal in digitale vorm ter beschikking
moet zijn.
Via spraakherkenningssoftware worden gesproken woorden omgezet naar
tekst. Voor een efficiënt gebruik van deze software dient een trainingsfase
doorlopen te worden waarbij de software eerst moet wennen aan de stem van de
gebruiker. Na een ‘inwerkperiode’ werkt de spraakherkenning echter steeds beter
(bijv. Dragon Naturally Speaking).
Woordvoorspellingsprogramma’s voorspellen welk woord men wil typen.
Bij iedere getypte letter wordt de lijst van voorspellingen aangepast. De
woordvoorspelling kan aangepast worden aan de behoeften van de gebruiker.
Het programma vermindert het aantal toetsaanslagen aanmerkelijk, waardoor
studenten sneller kunnen typen (bijv. Skippy en WoDy).
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De UGent erkent de mogelijkheden van ICT en software en de inzetbaarheid
ervan in de context van hoger onderwijs. De universiteit stelt aan haar
dyslexiestudenten (mits grondige attestering en advies van de dienst BSH) gratis
een pakket compenserende software (tekst naar spraak) ter beschikking en
onderhandelt met lesgevers en uitgevers om het materiaal in digitale vorm aan
te leveren (uiteraard onder duidelijke afspraken). Jaarlijks worden ook workshops
georganiseerd waarin studenten leren werken met de compenserende software.
Studenten kunnen ook op de examens gebruik maken van de compenserende
software.
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Besluit
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Studeren met dyslexie is in het hoger onderwijs zeker niet evident. Denken we
maar aan de grote hoeveelheden studiemateriaal die verwerkt moeten worden,
de hoge eisen die gesteld worden op vlak van schriftelijke taalvaardigheid en
de anderstalige literatuur waarnaar steeds meer wordt verwezen. Toch zien we
dat heel wat studenten met dyslexie erin slagen om een diploma te halen dat in
de lijn ligt van hun intellectuele mogelijkheden en interesses. Uit interviews met
afgestudeerde studenten met dyslexie blijkt dat zij, door de dyslexieproblematiek,
duidelijke sterktes ontwikkeld hebben. Zij geven aan over een grote motivatie
en inzet te beschikken om hun doelen toch te bereiken. Daarnaast zijn ze
doorheen de tijd ook meesters geworden in het omzeilen van problemen en het
bedenken van oplossingen. Velen noemen zichzelf ‘out-of-the-box-denkers’. Deze
competenties hebben hun succes in het hoger onderwijs sterk beïnvloed en zijn
een blijvende troef voor het functioneren op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het
positief evoluerende diversiteitsbeleid van de onderwijsinstellingen er voor dat
deze studenten de nodige kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Samen
met de omgeving kan de ‘dyslexieproblematiek’ dus omgebogen worden tot een
duidelijke sterkte. Wij hopen dat met de informatie uit de film en deze brochure
de positieve trend op vlak van diversiteit verder wordt gezet en dat er op een nog
meer genuanceerde manier naar de student met dyslexie gekeken wordt!
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