
Metamorfose  
 
Weten wat mijn dyslexie inhoudt 
Accepteren dat ik het niet kan 
Verlangen dat ik het wel kan 
En groeien zal ik, van rups tot vlinder 
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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt de reader studeren met dyslexie: sociale en emotionele problemen. De reader is 
voortgekomen uit een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid om de bijkomende sociale en 
emotionele problemen van dyslexie te ondersteunen bij de studenten van de Hogeschool 
Rotterdam. 
 
Het onderwerp ‘de bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie’, zijn voor mij 
erg persoonlijk. Vanaf mijn tiende levensjaar ben ik gediagnosticeerd met dyslexie. Het was 
voor mij dan ook confronterend om zoveel te weten te komen en te herkennen van de 
bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie. Het was nooit makkelijk om naar 
school te gaan, maar het werd pas echt moeilijk tijdens mijn jaren op het hoger 
beroepsonderwijs.  
Tijdens de basisschool en de middelbare school zijn er nog veel verschillende manieren van 
ondersteunen en leer je als dyslecticus veel over jezelf. Je weet wat wel werkt bij jou en wat 
absoluut niet lukt, en daar bedenk je dan een oplossing voor samen met je ouders en 
instellingen. Alleen vallen die ondersteuningen weg bij mij (en vele anderen) toen ik naar het 
hoger beroepsonderwijs ging. Ik verwachtte dat ik nu eindelijk kon gaan doen wat ik leuk vond 
en waar ik goed in was. Maar toch zat de dyslexie weer in de weg. Het jaren lang moedeloos 
voelen, het niet kunnen en altijd falen eiste zijn tol. Veel stress, een laag zelfbeeld, over mijn 
eigen grenzen gaan, perfectionisme en faalangst waren het gevolg.  
 
Van mijn jaren op het hoger beroeps onderwijs heb ik de harde les geleerd: ‘als dyslecticus 
moet je altijd blijven vechten voor de juiste bejegening, ondersteuning en dezelfde rechten’. Ik 
hoop dat deze reader voor studenten de ondersteuning kan bieden om te blijven vechten voor 
de eigen ontwikkeling en zeker niet op te geven! En dat de reader voor docenten inzicht geeft 
en een andere manier van bejegening teweegbrengt, zodat student en docent samen gaan 
werken in het proces dat leidt tot het worden van een professional.  
 
Esther Rensman 
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Inleiding 
 
De reader is ontwikkeld voor student en docent. De student begint zijn ontwikkeling tot 
professional en de docent biedt hierbij de begeleidende hand. Allereerst zullen de sociale en 
emotionele bijkomende problemen, namelijk faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, (extra) 
stress en over je eigen grenzen gaan besproken worden.  
 
Elk hoofdstuk begint met een mind map, om een kort en duidelijk overzicht te bieden van de 
besproken stof. Bij elk hoofdstuk zijn er tips voor studenten (in het groen) en voor docenten 
(in het blauw) om beter om te gaan met de sociale en emotionele problemen of om een 
betere ondersteuning te kunnen bieden. Hoofdstuk zes gaat over de veerkracht van de 
student. Daarna wordt een korte uiteenzetting gegeven over dyslexie en de beleving hiervan. 
Veel studenten weten al veel af van dyslexie en de beleving hiervan. Docenten hebben vaak 
minimale kennis van dyslexie en hoe een student dit kan beleven.  
 
De grondhouding voor docenten wordt geschetst. Door deze grondhouding aan te nemen 
zullen studenten beter ondersteund en begeleid worden. Bij hoofdstuk acht over verwijzingen 
zijn de verdere ondersteuningsmogelijkheden binnen de Hogeschool Rotterdam en 
daarbuiten beschreven. 
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Vormgeving 
De reader heeft een unieke vormgeving voor non-dyslectici. De vormgeving is ontwikkeld 
vanuit de theorie van Gardner, meervoudige intelligentie. Er is een combinatie gemaakt 
tussen linguïstische intelligentie (taalkundig, word smart) en ruimtelijke intelligentie (Beeld 
denken, picture smart). Dit is te zien door de afwisseling van tekst, afbeelding en tekst in 
afbeeldingen. Ook wordt er gebruik gemaakt van Engels in de tekst. Sommige dyslectici 
vinden het lezen in het Engels fijn(er). Doordat de reader kort en bondig geschreven is, is de 
kern goed te vinden.  
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Bachelor thesis onderzoek 
 
De reader ‘studeren met dyslexie: Sociale en emotionele problemen’ is ontstaan uit een 
bachelor thesis onderzoek als afronding van de studie HBO pedagogiek. In de bachelor 
thesis is onderzocht hoe de keuzemodule ‘Dyslexie en studievaardigheden deel 1 en deel 2’ 
aangeboden op de Hogeschool Rotterdam, ondersteuning kan bieden voor de bijkomende 
sociale en emotionele problemen van dyslexie bij de studenten. Onder bijkomende sociale en 
emotionele problemen van dyslexie wordt in dit onderzoek verstaan: ‘Faalangst, laag 
zelfbeeld, perfectionisme, stress en het over grenzen gaan van de dyslectische student’. 
 
De aanleiding voor de bachelor thesis ontstond doordat ik een ervaringsdeskundige ben op 
het gebied van dyslexie en sociale en emotionele problemen en in contact kwam met 
Marzenka Rolak, orthopedagoog-generalist. Marzenka verzorgt de keuzemodule ‘Dyslexie en 
studievaardigheden deel 1 en deel 2’ en is verder de oprichter van het Dyslexie Centrum 
Rotterdam. Te samen kwamen wij tot de conclusie dat de dyslectische studenten aan de 
Hogeschool van Rotterdam al ondersteuning krijgen bij de spelling- en taalproblemen van 
dyslexie, maar dat er voor de bijkomende sociaal-emotionele problemen van dyslexie nog 
geen ondersteuning aangeboden wordt.  
 
Bij het classificeren van een stoornis wordt er gebruik gemaakt van drie onderdelen: ‘stoornis, 
beperking en handicap’. De handicap is een subjectieve beleving, verschillend bij ieder 
persoon waarbij de risico- en beschermingsfactoren een sturende rol hebben. Het onderzoek 
werd gericht op ‘Faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en het over de eigen 
grenzen gaan’. Er is voor deze vijf problemen gekozen omdat deze het meest voorkomen in 
de combinatie studeren en dyslexie. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 76,2% van de studenten die de enquête 
ingevuld hebben een of meerdere bijkomende sociale en emotionele problemen van dyslexie 
ervaren bij het studeren. Voor 82,5% van de studenten vormen de sociale en emotionele 
problemen een (matige of zware) belemmering tijdens het studeren. De studenten geven aan 
dat er behoefte is aan informatieve ondersteuning, namelijk 51,3%. De alomvattende 
conclusie van de bachelor thesis is dan ook dat de keuzemodule ‘Dyslexie en 
studievaardigheden deel 1 en deel 2’ dyslectische studenten van de Hogeschool van 
Rotterdam kunnen ondersteunen bij het omgaan met de bijkomende sociale en emotionele 
problemen door informatieve ondersteuning aan te bieden en kennis en begrip te creëren bij 
docenten en studenten. Een discussiepunt is de generaliseerbaarheid van het onderzoek.  
 
De ondersteuning voor de bijkomende sociale en emotionele problemen bij dyslexie is 
vormgegeven in een informatieve reader voor docent en student. Deze reader bevat 
informatie over ‘faalangst, laag zelfbeeld, perfectionisme, stress en over grenzen gaan’. De 
reader is ingedeeld met aan het begin van elk hoofdstuk een mindmap, wetenschappelijke 
informatie, tips voor studenten en tips voor docenten. Studenten zullen de reader ontvangen 
vanuit de keuzemodule Dyslexie en studievaardigheden deel een. De reader kan 
geïmplementeerd worden bij alle docenten en docenten in opleiding zodat de kennis over het 
ondersteunen van dyslectische studenten met sociale en emotionele bijkomende problemen 
vergroot wordt. 
 
De reader is vanuit het onderzoek ontwikkeld, en is voor een grotere groep dan studenten 
interessant en bruikbaar. Door het verspreiden van de verkregen informatie krijgen de sociale 
en emotionele problemen van dyslexie meer aandacht, waardoor de ondersteuning hiervoor 
verbeterd kan worden.  
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1.Faalangst 
 
 

 
 
 
Angst 
Faalangst houdt letterlijk in bang zijn om te falen waardoor de angst het handelen beheerst.   

Onbewuste reacties (Carro, 2013). 
 

Faalangst	  

Tips	  Studenten	  
-‐	  Voorbereiding	  
-‐	  Overleggen	  

	  

Angst	  
-‐	  Gezonde	  angst	  
-‐	  Ongezonde	  angst	  

-‐	  Blackout	  
Tips	  docenten	  
-‐	  Signaleren	  

-‐	  Groepsdynamica	  
-‐	  Bejegening	  
student	  

 
 
Bij faalangst is de angst gekoppeld aan een toestand, bijvoorbeeld het geven van 
presentaties, in de klas een beurt krijgen van de docent en het maken van tentamens.  
 
Door negatieve ervaringen op de basisschool, middelbare school en hoger 
beroepsonderwijs kan de dyslecticus faalangst ontwikkelen.  
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Tips	  
studenten	  

Een	  goede	  voorbereiding	  zorgt	  voor	  meer	  rust	  tijdens	  het	  presteren.	  	  

Faalangst	  bespreken	  met	  docent.	  

Bespreken	  alternatieve	  manier	  van	  presteren	  met	  docent.	  

Falen	  ligt	  niet	  aan	  karaktertrekken,	  maar	  aan	  iets	  niet	  kunnen	  wat	  je	  wel	  
kunt	  aanleren.	  	  

Een	  goede	  nachtrust	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  hersenen	  beter	  werken.	  

Zeg	  drie	  keer	  per	  dag	  tegen	  jezelf	  dat	  je	  het	  wel	  kunt.	  	  

Goede	  afwisseling	  spanning	  en	  ontspanning.	  	  

Vergelijk	  jezelf	  niet	  met	  een	  ander.	  

Accepteer	  dat	  je	  iets	  soms	  niet	  meteen	  kan	  en	  faalt,	  waarna	  je	  het	  wel	  kunt.	  

Tips	  
Docenten	  

Signaleren	  van	  een	  verschil	  in	  handelen	  tijdens	  lessen,	  opdrachten	  
en	  prestatie	  momenten.	  

Zorgen	  voor	  een	  veilige	  groepsdynamica	  waarin	  mensen	  elkaar	  de	  
ruimte	  geven	  om	  te	  proberen	  en	  te	  falen.	  	  

Bij	  het	  geven	  van	  feedback	  op	  prestatie	  de	  feedback	  richten	  op	  de	  
taak	  en	  enige	  koppeling	  met	  karaktereigenschappen	  vermijden.	  

Zorg	  dat	  de	  prestatie	  eenduidig	  en	  helder	  omschreven	  is,	  zodat	  de	  
student	  weet	  wat	  er	  verwacht	  wordt.	  	  
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2. Laagzelfbeeld 
 

 

• Autonomie	  
• Relatie	  
• Competentie	  

Barkruk	  van	  
zelfvertrouwen	  

• Relativeren	  
• Loskoppelen	  
• Positieve	  psychologie	  

Tips	  studenten	  

• Feedback	  
• Relativeren	  /	  loskoppelen	  Tips	  docenten	  	  

• Disfunctioneel	  zelPbeeld	  Niet	  helpende	  
gedachten	  

 
Barkruk van zelfvertrouwen 
 
Autonomie: Ik heb invloed op wat er met mij gebeurt 
Relatie: Ik heb wat te betekenen 
Competentie: Ik kan wat  
 
 

 
Barkruk van zelfvertrouwen (Prinsen, 2010). 
 
 
Dyslectici hebben vaak het gevoel dat ze weinig competenties hebben. De basisschool 
draait om taal en spelling, iets wat voor dyslectici moeizamer gaat. Deze pijler van 
competentie blijft onderontwikkeld. Veel dyslectici hebben het gevoel dat ze weinig invloed 
hebben op wat er met ze gebeurt, weinig autonomie gevoel, omdat de taal- en 
spellingsontwikkeling niet verloopt zoals het zou moeten. De barkruk blijft staan als alle 
pijlers hetzelfde zijn. Het vallen van de barkruk betekent minder of een laag zelfbeeld.  
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Niet helpende gedachten = disfunctioneel zelfbeeld.  
 

 

 
 

 

Een	  persoon	  heeft	  een	  disfunctioneel	  zelPbeeld	  als	  de	  
persoon	  zichzelf	  herhaaldelijk	  te	  negatief	  beoordeelt.	  

Alles	  wat	  niet	  goed	  gaat	  in	  de	  ogen	  van	  die	  persoon	  
is	  een	  bevestiging	  van	  dit	  disfunctionele	  zelPbeeld:	  
'Zie	  je	  wel	  ik	  ben	  dom,	  ik	  kan	  ook	  helemaal	  niets	  
goed	  doen,	  ik	  ben	  te	  lui'.	  	  

De	  disfunctionele	  negatieve	  zelPbeoordeling	  is	  
globaal	  en	  niet	  op	  een	  handeling	  gericht	  maar	  juist	  
op	  karaktereigenschappen,	  intenties	  en	  
eigenschappen	  

Tips	  
Studenten	  

Relativeren	  van	  de	  situatie.	  Is	  het	  wel	  echt	  zo	  dat	  ik	  altijd	  een	  vak	  
moet	  herkansen?	  	  

Loskoppelen	  van	  de	  prestatie	  en	  je	  persoonlijkheid.	  Ik	  heb	  dit	  
tentamen	  niet	  gehaald,	  komt	  dit	  doordat	  ik	  dom	  ben	  of	  omdat	  ik	  te	  
weinig	  tijd	  heb	  gehad	  om	  te	  kunnen	  laten	  zien	  wat	  ik	  kan?	  	  

Positieve	  psychologie	  opdrachten:	  
-‐	  Noteer	  waar	  je	  trots	  op	  bent.	  
-‐	  Noteer	  je	  kwaliteiten	  	  
-‐	  Vraag	  aan	  drie	  betrokken	  personen	  of	  dat	  zij	  willen	  noteren	  
datgene	  waar	  ze	  trots	  op	  zijn	  wat	  jij	  hebt	  behaald	  of	  waar	  je	  goed	  in	  
bent.	  
-‐	  Noteer	  elke	  dag	  	  een	  gebeurtenis	  of	  ding	  waar	  je	  trots	  op	  bent	  /	  of	  
wat	  goed	  is	  gegaan.	  	  
-‐	  Zeg	  elke	  dag	  tegen	  jezelf	  dat	  je	  het	  kunt.	  

Tips	  
docenten	  	  

Bij	  het	  geven	  van	  feedback	  op	  prestatie	  de	  feedback	  richten	  op	  de	  
taak	  en	  enige	  koppeling	  met	  karaktereigenschappen	  vermijden.	  

Als	  je	  merkt	  dat	  een	  student	  moeite	  heeft	  door	  een	  laag	  zelPbeeld	  en	  
onzeker	  is.	  Help	  de	  student	  dan	  door	  de	  toetsmomenten	  te	  
relativeren	  en	  te	  wijzen	  op	  sterke	  punten	  van	  de	  student.	  	  

Zorg	  dat	  de	  prestatie	  eenduidig	  en	  helder	  omschreven	  is,	  zodat	  de	  
student	  weet	  wat	  er	  verwacht	  wordt	  	  
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3. Perfectionisme 
 

 
 
 
 
 
Positief perfectionisme De drijfveer is dat men trots is op zijn presentaties. 

Negatief perfectionisme De drijfveer is angst en het vermijden van negatieve 
gevolgen zoals de afkeuring van anderen. ‘Moeten’ staat 
centraal in het taalgebruik. 

Onderpresteren Lager presteren dan het IQ doet verwachten. 

Overpresteren Drang voelen om te bewijzen dat dyslectici het wel in zich 
hebben: Prestatiedrang ontwikkelen. 

 

 
Van perfectionisme naar goed genoeg (Flippo, 2013). 
 

Perfectionisme	  	  

Negatieve	  perfectionisme	  en	  Positief	  perfectionisme	  	  	  
Onderpresteren	  en	  overpresteren	  

Tips	  Docenten	  Tips	  Studenten	  
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Falen	  
accepteren	  

• Door	  het	  durven	  maken	  van	  fouten	  leer	  je	  van	  deze	  fouten	  en	  groei	  je,	  
waardoor	  je	  fouten	  beter	  leert	  te	  hanteren.	  

Emoties	  
accepteren	  

• Positieve	  en	  negatieve	  emoties	  horen	  bij	  het	  leven.	  Door	  deze	  emoties	  te	  
ervaren	  en	  te	  accepteren	  kan	  de	  mens	  beter	  met	  het	  leven	  omgaan.	  	  

Succes	  
accepteren	  

• Sta	  stil	  bij	  je	  behaalde	  successen	  en	  maak	  een	  goed	  -‐	  genoeg	  lijstje.	  Tel	  je	  
successen	  en	  sta	  stil	  bij	  de	  dingen	  waar	  je	  dankbaar	  voor	  bent.	  	  	  

Realitiet	  
accepteren	  

• "Het	  tegengif	  tegen	  perfectionisme	  en	  het	  recept	  voor	  optimalisme	  is	  
acceptatie	  van	  de	  realiteit,	  van	  wat	  er	  is,	  of	  dat	  nu	  mislukkingen,	  emoties	  of	  
successen	  zijn".	  	  	  	  

Tips	  
studenten	  

Let	  bij	  je	  taalgebruik	  op	  het	  woordje	  'moeten'.	  Probeer	  dit	  om	  
te	  draaien	  naar	  'mogen'.	  	  

Relativeren	  van	  toetsen	  /	  opdrachten.	  Waar	  zit	  de	  goed	  
genoeg	  curve?	  	  

Maak	  een	  goede	  planning	  om	  stress	  en	  te	  lang	  doorwerken	  te	  
voorkomen.	  

Stel	  prioritieten.	  Is	  het	  nu	  echt	  belangrijk	  dat	  ik	  dit	  eerst	  doe,	  
of	  kan	  ik	  beter	  deze	  opdracht	  maken?	  Wat	  is	  het	  belangrijkste	  
om	  te	  halen	  /	  nu	  af	  te	  hebben?	  

Tips	  
docenten	  

Perfectionisme	  is	  goed	  te	  signaleren	  als	  een	  student	  
bijvoorbeeld	  heel	  veel	  extra	  werk	  inlevert	  of	  het	  altijd	  net	  
op	  het	  nippertje	  inlevert.	  Het	  kan	  ook	  voorkomen	  dat	  
hetgeen	  studenten	  inleveren	  niet	  overeen	  komt	  met	  de	  
belevenis	  in	  de	  klas	  van	  de	  kennis	  die	  de	  student	  heeft.	  
Ga	  hierover	  in	  gesprek	  met	  de	  student.	  	  

Zorg	  dat	  de	  prestatie	  eenduidig	  en	  helder	  omschreven	  is,	  
zodat	  de	  student	  weet	  wat	  er	  verwacht	  wordt	  	  

Relativeer	  de	  opdrachten	  als	  een	  student	  in	  de	  stress	  
schiet.	  Help	  prioriteiten	  te	  stellen	  door	  informatie	  te	  
geven.	  	  	  
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4. Stress 
 
 

 
 
 
Gezonde en ongezonde stress 
Stress is een psychische en lichamelijke reactie op een bedreiging of een uitdaging.  
Gezonde stress geeft de mens een drive om een nieuwe (spannende) uitdaging aan te gaan 
en deze te voltooien. Als gezonde stress langere tijd aanhoudt verandert het in ongezonde 
stress.  
 
 

 
 
Hoe goed een dyslectische student met stress kan omgaan ligt aan de veerkracht van deze 
student. Met veerkracht wordt bedoeld het goed kunnen omgaan met moeilijkheden, 
constante veranderingen en (onverwachte) tegenslagen. Volgens de bioloog Hannaford zorgt 
stress ervoor dat de informatieverwerking tussen de rechter- en linkerhersenhelft geremd 
wordt, dit verergert de dyslexie.  
 

St
re
ss
	  

Gezonde	  en	  ongezonde	  stress	  

Hoe	  stress	  zich	  uit	  

Tips	  studenten	  

Tips	  docenten	  

Li
ch
am

el
ijk
e	  
ui
tin
g	   Snelle	  hartslag	  

Klamme	  handen	  
Droge	  mond	  	  
Verhoogde	  
bloeddruk	  
Kramp	  in	  de	  buik	  
Transpiratie	  
Slecht	  slapen	  	  

Em
ot
io
ne
le
	  u
iti
ng
	  

Piekeren	  
Faalangst	  
Black	  -‐	  out	  (Korte	  
stoornis	  in	  de	  
hersenen.	  Niet	  meer	  
herinneren	  wat	  er	  
gebeurd/besproken	  
is)	  
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Stress management (Krishnan, z.d.) 

 
Stress management (Krishnan, z.d.) 

Tips	  
studenten	  

Zorg	  voor	  een	  goede	  balans	  tussen	  inspannen	  en	  ontspannen.	  
Na	  ontspanning	  kun	  je	  je	  beter	  focussen	  op	  het	  schoolwerk.	  	  

Zorg	  goed	  voor	  je	  lichaam	  en	  geest.	  Een	  goede	  nachtrust	  en	  
een	  goede	  maaltijd	  voor	  een	  toetsmoment	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  
beter	  kunt	  presteren.	  	  

Maak	  een	  goede	  realistische	  planning	  waarbij	  je	  genoeg	  tijd	  
inruimt	  voor	  ontspaning.	  	  

Tips	  
docenten	  	  

Signaleren	  of	  een	  student	  de	  lichamelijke	  en	  /of	  emotionele	  
uitingen	  van	  stress	  heeft.	  	  

Zorg	  dat	  de	  prestatie	  eenduidig	  en	  helder	  omschreven	  is	  zodat	  
de	  student	  weet	  wat	  er	  van	  hem	  /	  haar	  verwacht	  wordt.	  	  
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5. Over de eigen grenzen gaan  
 

 
 
 
In een normale situatie zet een persoon 80-85% van de beschikbare energie in om een taak 
of bezigheid te voltooien. Dyslectici zijn gewend om de reserves (20-15% energie) bij deze 
normale bezigheden in te zetten. Voor noodgevallen is er geen energie meer over. Dyslectici 
moeten om hetzelfde te presteren als non-dyslectici meer energie, moeite en tijd investeren. 
 
 
 
 

 
 
Burn–out 
Is een toestand van een teveel aan emotionele belasting waardoor de persoon overspannen 
is. De burn–out zorgt ervoor dat een persoon geen energie meer kan vinden en emotioneel 
en lichamelijk opgebrand is.  
Symptomen Burn-out (Pro Mind, z.d.). 

Normaal	  
energie	  
verbruik	  

Burn-‐out	  

Tips	  
studenten	  	  

Tips	  
docenten	  	  
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10 tips to stress less (Admin 2012). 
 
 

 
 

Tips	  
studenten	  

Goede	  afwisseling	  spanning	  en	  ontspanning.	  

Zorg	  goed	  voor	  jezelf:	  Genoeg	  nachtrust	  en	  gezonde	  voeding.	  

Stel	  prioriteiten.	  Soms	  is	  het	  	  belangrijker	  om	  even	  te	  ontspannen	  
dan	  aan	  school	  te	  werken.	  	  

Leer	  nee	  te	  zeggen.	  	  

Neem	  in	  je	  planning	  ook	  tijd	  voor	  ontspanning	  mee.	  	  

Bekijk	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  jaar	  langer	  over	  je	  studie	  te	  doen	  
(studiePinanciering	  duo	  voor	  studenten	  met	  een	  beperking).	  	  

Neem	  contact	  op	  met	  SLC/SLB	  of	  Decanaat	  als	  je	  denkt	  /	  merkt	  dat	  
je	  symptomen	  van	  een	  burn-‐out	  hebt.	  	  

Tips	  
docenten	  

Signaleer	  als	  studenten	  zich	  opeens	  gespannener	  gaan	  
gedragen	  in	  de	  loop	  van	  een	  periode	  en	  ga	  in	  gesprek	  met	  de	  
student.	  	  

Biedt	  alternatieve	  manieren	  om	  toch	  aan	  de	  competenties	  te	  
kunnen	  voldoen.	  	  
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Veerkracht 
 
“Veerkracht is het vermogen van een mens of een systeem (groep, gemeenschap) om een 
goed bestaan te leiden en zich ondanks moeilijke levensomstandigheden positief te 
ontwikkelen en dit op een sociaal aanvaardbare wijze”.  
 
Veerkracht helpt een persoon op een positieve manier om te gaan met negatieve 
gebeurtenissen. Beschermende factoren zijn hierbij:  
 
 

 
 
 
 
Dyslexie, falen of succes 

 
Dyslexie (Rolak & Brown, 2015). 
 
 
 
 
 

• Hoog	  zelfwaardegevoel,	  cognitieve	  vaardigheden,	  
intelligentie,	  positieve	  gemoedsingesteldheid	  en	  
interne	  beheersingsorientatie.	  	  

Persoonlijkheidskenmerken	  	  

• Gezinscohesie,	  warmte	  en	  steun	  van	  ouders,	  
steunende	  vrienden.	  	  Steunend	  gezinsmilieu	  

• Aanmoedigende	  schoolomgeving,	  zorgende	  institutie,	  
betrokken	  docenten.	  	  

Extrerne	  
ondersteuningssystemen	  
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Dyslexie 
 
Definitie dyslexie: ‘Dyslectici hebben moeite met het verwerken van taal specifieke informatie 
door een dominantie in de rechterhersenhelft. Dyslexie is aangeboren, kan versterkt of 
verzwakt worden door de omgeving en komt voornamelijk tot uiting in spraak- en 
schrijfproblematiek. De dyslecticus is een conceptuele denker en heeft een verhoogde kans 
op stress, faalangst en andere sociaal emotionele problemen’.  
 

Samenvattend model voor de beschrijving van de beperking bij dyslexie en de mogelijke 
gevolgen ervan in het functioneren van volwassenen (Ruijssenaars, Haan, Mijs & Harinck 
(2008). 
 
Stoornis, beperking en handicap.  
 

 

De	  stoornis	  is	  een	  afwijking	  in	  het	  lichaam	  en	  
dit	  kan	  leiden	  tot	  een	  beperking.	  	  

Met	  beperking	  wordt	  bedoeld	  dat	  de	  persoon	  
in	  zijn	  dagelijks	  handelen	  en	  leven	  beperkt	  
wordt	  door	  de	  stoornis.	  	  

De	  handicap	  is	  hetgeen	  wat	  subjectief	  
ervaren	  wordt	  als	  nadeel	  in	  het	  economisch	  
en	  sociaal	  functioneren	  van	  de	  mens.	  
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Stoornis:	  	  
Hersenen	  van	  dyslectici	  zijn	  a-‐typisch,	  meer	  symmetrisch	  in	  volume.	  
	  
Hypothese:	  dyslexie	  hangt	  samen	  met	  een	  te	  snelle	  of	  te	  langzame	  
informatie	  overdracht	  tussen	  rechter	  en	  linkerhersenhelft.	  
	  
Hypothese:	  Dyslexie	  is	  geen	  stoornis	  maar	  een	  verschil	  in	  hersenen	  en	  
denkwijze.	  	  

Beperking:	  
Iedereen	  denkt	  in	  beelden	  totdat	  lezen	  en	  spelling	  aangeleerd	  wordt.	  	  
	  
Veel	  dyslectici	  blijven	  in	  beelden	  denken.	  	  
	  
Beelddenkers	  hebben	  de	  voorkeur	  voor	  de	  rechter	  hersenhelft,	  de	  
verwerking	  van	  de	  visuele	  informatie	  boven	  de	  linkerhersenhelft,	  waar	  de	  
auditieve	  informatie	  verwerkt	  wordt.	  Doordat	  de	  informatie	  via	  de	  
linkerhersenhelft,	  (de	  auditieve	  informatievoorziening)	  minder	  goed	  
loopt,	  hebben	  dyslectici	  moeite	  met	  het	  leren	  van	  letters	  en	  woorden	  
spreken	  en	  schrijven.	  	  
	  
De	  dyslecticus	  dient	  eerst	  een	  beeld	  te	  hebben	  waarna	  de	  dyslecticus	  de	  
letter	  of	  het	  woord	  kan	  leren.	  Zonder	  deze	  connectie	  ontstaat	  er	  geen	  
leerproces.	  	  
	  

Handicap	  
De	  subjectief	  ervaren	  handicap	  is	  voor	  elke	  dyslecticus	  anders,	  dit	  heeft	  
te	  maken	  met	  risico-‐	  en	  beschermende	  factoren.	  
	  
Er	  zijn	  twee	  verschillende	  factoren	  te	  benoemen	  namelijk,	  risico-‐	  en	  
beschermende	  aanlegfactoren	  en	  risico-‐	  en	  beschermende	  
omgevingsfactoren.	  
	  
De	  omgeving	  oefent	  veel	  invloed	  uit	  op	  de	  subjectieve	  beleving	  van	  de	  
handicap	  van	  dyslectici.	  Een	  lage	  ontwikkelingsverwachting	  van	  leraren	  
en	  ouders	  bij	  dyslectische	  kinderen	  houdt	  de	  ontwikkeling	  van	  taal	  en	  
spelling,	  maar	  ook	  het	  creëren	  van	  copingmechanisme	  tegen.	  Ouders	  en	  
leerkrachten	  die	  betrokken	  zijn	  en	  interesse	  tonen	  in	  het	  dyslectische	  
kind	  stimuleren	  de	  ontwikkeling	  en	  zorgen	  ervoor	  dat	  het	  kind	  beter	  
met	  de	  dyslexie	  leert	  omgaan.	  
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Grondhouding docent  
 

 
 
 
Vier type docenten: 
 

- Docenten die niets van dyslexie afweten 
- Docenten die algemeenheden over dyslexie weten  
- Docenten die het nodige van dyslexie af weten  
- Docenten die vooral bekend zijn met de wetgeving en standaard voorzieningen, maar 

weinig weten over de sociale en emotionele gevolgen 
 
 

1.	  Nieuwsgierigheid	  	  
•  Interesse	  tonen	  in	  de	  student:'	  Op	  welke	  manier	  heb	  jij	  last	  van	  dyslexie	  en	  
de	  sociale	  en	  emotionele	  bijkomende	  problemen?	  	  
	  

2.	  Vertrouwen	  
• Oprechtheid	  in	  het	  hebben	  van	  vertrouwen	  in	  de	  student	  en	  zijn/haar	  	  
kunnen:	  'De	  student	  kan	  het!	  We	  gaan	  samen	  kijken	  hoe	  dat	  de	  student	  dit	  
gaat	  laten	  zien'.	  	  
	  

3.	  Betrokkenheid	  	  
• De	  ontwikkeling	  van	  de	  student	  nauw	  bijhouden	  en	  bij	  een	  verandering	  in	  
presteren	  signaleren	  en	  het	  gesprek	  aangaan	  met	  de	  student.	  	  
	  

4.	  Flexibiliteit	  
• Met	  de	  student	  meedenken	  als	  er	  zich	  problemen	  voordoen.	  Buiten	  de	  
kaders	  kijken:	  'Hoe	  kan	  de	  student	  wel	  laten	  zien	  dat	  hij	  /	  zij	  de	  
competenties	  bezit'.	  
	  	  

5.	  Erkenning	  
• Neem	  de	  student	  serieus	  en	  geef	  hem	  /	  haar	  erkenning	  voor	  de	  ervaren	  
problemen.	  	  
	  

6.	  Leercyclus	  	  
• Als	  docent	  werk	  je	  met	  mensen,	  en	  geen	  een	  mens	  is	  hetzelfde.	  Neem	  de	  
kans	  om	  van	  elkaar	  te	  leren	  zodat	  beiden	  zich	  verder	  kan	  ontwikkelen.	  	  
	  

7.	  Samenwerken	  	  
• Docenten	  staan	  in	  dienst	  van	  de	  studenten	  in	  de	  ontwikkeling	  tot	  
professional.	  Door	  samen	  te	  werken	  zal	  dit	  doel	  ook	  behaald	  worden.	  	  
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Verwijzingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuzevakken	  (verwijzing	  via	  decaan)	  
•  Dyslexie en studievaardigheden deel 1 en deel 2 

Mindfullness 
Faalangst 
 

Helpdesk	  dyslexie	  	  
•  Geven van specifieke tips afgestemd op de studiebehoefte of specifieke 

vragen van studenten en het screenen van studenten die vermoeden 
dat ze dyslectisch zijn om te bepalen of verder onderzoek zinvol is. 
Afspraak maken, vragen of advies: helpdeskd@hr.nl. 
 

Decanen	  
•  De decanen van de Hogeschool Rotterdam kunnen je helpen met 

bijvoorbeeld:' Wet- en regelgevingen, persoonlijke omstandigheden, 
speciale voorzieningen, studieaanpak en studiekeuze. 
	  

Externe hulp	  
•  Via de huisarts of de decaan kun je informatie krijgen over de 

beschikbare externe hulp passend bij de sociale en emotionele 
bijkomende problemen van dyslexie.  
	  

Boeken	  
•  Studeren met dyslexie, Nel Hofmeester 
•  Omgaan met dyslexie, J.H. Loonstra & T. Braams 

Dyslexie: Stoornis of intelligentie, Sjan Verhoeven & Gertrudie Boersen 
•  Slimmer dan je baas, Sjan Verhoeven & Jan van Nuland 
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