
wijzigen:

Heb jij dyslexie?



1. Heb jij dyslexie?

2. Begeleiding

3. Aanpassingen

4. Hulpmiddelen



Heb jij een dyslexieverklaring of denk je dat je dyslectisch bent? 

✓ Meld dit bij het loopbaanadviesgesprek.

✓ Laat je dyslexieverklaring zien, als je die hebt.

✓ Samen met de loopbaanadviseur of begeleider spreek je af wat je nodig hebt.

1. Heb jij dyslexie?
Kom je bij ons op school?

Zit je bij ons op school?

Heb jij een dyslexieverklaring of denk je dat je dyslectisch bent?

✓ Meld dit bij je slb’er. Hij wijst de weg naar een begeleider van het team extra ondersteuning.

✓ Laat je dyslexieverklaring zien, als je die hebt.

✓ Samen met de begeleider spreek je af wat je nodig hebt.



A. Je docent: Basisondersteuning

B. Een begeleider: Extra ondersteuning

2. Begeleiding
Wij begeleiden jou door



De docent

• stemt met jou af wat jij nodig hebt

• geeft korte, duidelijke uitleg en herhaalt deze

• heeft duidelijk taalgebruik

• schrijft huiswerk en taken op een (digi)bord

• presenteert met korte teksten op het (digi)bord

• geeft hand-outs van Power-Points

• geeft een periodeplanning

• gebruikt tips die hij krijgt via team extra ondersteuning

• geeft ruimte voor toegestane hulpmiddelen en aanpassingen.

• geeft remedial teaching in kleine groepen. (Op enkele locaties 
gebeurt dit door het team extra ondersteuning.) 

A. Hoe kan de docent jou helpen?



De begeleider

• bespreekt met jou welke begeleiding, aanpassingen en hulpmiddelen je nodig hebt 

• zoekt met jou naar oplossingen voor problemen en biedt oefeningen aan

• maakt samen met jou een plan met doelen

• zorgt er samen met jou voor dat het plan uitgevoerd wordt

• geeft tips aan jouw docenten, (werkplek)begeleiders of ‘maatje’

• begeleidt je naar andere hulpverleners als dat nodig is.

B. Hoe kan de begeleider extra ondersteuning jou helpen?



• Extra tijd

• Woordenboek met opzoekhulp

• Vergroot of ander lettertype (niet bij alle toetsen)

• Verklanking

• Andere aanpassingen in overleg 

3. Aanpassingen

Wil je iets aanpassen in de les of je stage?
Overleg het met de begeleider van het 

team extra ondersteuning

Welke toets aanpassingen zijn mogelijk?



• Jouw eigen hulpmiddelen (in overleg)

• Woordenboeken (in overleg)

• Gratis gebruik van voorleessoftware van ClaroRead

• Digitale readers en boeken

• Mogelijkheden om teksten te scannen

4. Hulpmiddelen
Welke hulpmiddelen zijn mogelijk?



ClaroRead BYOD-versie (Bring Your Own Device)

• Bedoeld voor eigen gebruik (op school en thuis).

• Zelf downloaden en installeren op je eigen device. 

• Let op: je hebt hiervoor een laptop/vaste computer nodig. 

• Ga naar de website https://www.woordhelder.nl/school.

• Bekijk het instructiefilmpje. 

• Doorloop alle genoemde stappen. 

• Let op: gebruik bij de aanmelding je schoolmailadres 
(studentnummer@hoornbeeck.nl).

Voorleessoftware ClaroRead

https://www.woordhelder.nl/school
mailto:studentnummer@hoornbeeck.nl


• Bekijk het instructiefilmpje: 
https://educatief.dedicon.nl/bestel-eenvoudig-je-
boekenlijst-

• Maak een eigen account aan bij Dedicon: 
https://educatief.dedicon.nl/register. Registreer als 
particulier. Vul bij de registratie je schoolmailadres in.

• Bestel je eigen boekenlijst. Kies voor de leesvorm: 
dyslexiebestand. 

• Boekenlijst van het Hoornbeeck College: 
www.studers.nl (zie verder de informatiebrief over de 
start van het nieuwe schooljaar).

Digitale schoolboeken (1)

https://educatief.dedicon.nl/bestel-eenvoudig-je-boekenlijst-
https://educatief.dedicon.nl/register
http://www.studers.nl/


• Heeft Dedicon het boek niet digitaal? Bestel het boek 
dan gewoon via de boekenlijst op www.studers.nl. 

• Bespreek met de dyslexiespecialist welke boeken (of 
hoofdstukken) voor jou gescand moeten worden. 

• Van de readers die vanuit school beschikbaar worden 
gesteld, kun je bij de docent of de dyslexiespecialist 
een digitale versie aanvragen.

• Vragen? Stel ze aan de dyslexiespecialist!

Digitale schoolboeken (2)

http://www.studers.nl/


:

Boeken, tijdschriften of kranten lezen ter ontspanning? 

Kijk eens op: www.passendlezen.nl

Ontspanning

http://www.passendlezen.nl/

