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wordt tijd dat de samenleving die meerwaarde gaat 
zien. Pak je rol, overheid!

Dyslexie een ‘te algemeen  
probleem’
Helaas pakt de overheid haar rol allerminst. Op haar 
site garandeert de Rijksoverheid gratis en toegan-
kelijke schoolboeken en hulpmiddelen voor blinde, 
slechtziende en dyslectische leerlingen in het basis- 
en voortgezet onderwijs (Rijksoverheid, 2021)*. 
Voor blinden en slechtzienden blijft het ook na de 
middelbare school goed geregeld. Dedicon ontvangt 
subsidie om lesmateriaal voor hen te produceren. 
Voor dyslectische studenten op mbo, hbo of wo is 
deze toegankelijkheid nog niet geregeld (Dedicon, 
2021)*. Zij mogen alleen tegen betaling boeken 
aanvragen die al geproduceerd zijn voor blinden of 
slechtzienden. 40% van Willems lesmateriaal bleek 
daardoor niet beschikbaar. 

Al meerdere keren hebben Kamerleden gevraagd 
deze dienstverlening ook voor dyslecten open te 
stellen. Maar nog in maart 2021 wees onderwijs-
minister Slob dat opnieuw af (Antwoord Kamer-
vragen)*. Na “overleg met de betrokken partijen” 
zag hij geen aanleiding voor overheidsbemoeienis. 

Dyslexie zou ’een te algemeen probleem’ zijn en 
ingrijpen zou tot ‘verboden’ staatssteun leiden. Hij 
zag een taak voor de markt en bovendien hadden 
de educatieve uitgeverijen toegezegd actief aan 
oplossingen te werken. Die zijn er vooralsnog niet 
gekomen.
 
Hoezo oneerlijke staatssteun
Bij deze redenering zijn de nodige kanttekenin-
gen te plaatsen. De minister heeft alleen oog voor 
het basis- en voortgezet onderwijs. Alsof rond je 
18e niet alleen je puistjes, maar ook je dyslexie 
verdwenen zijn. Maar de Rijksoverheid zelf stelt 
dat er na het voortgezet onderwijs minimaal een 
beroepsopleiding nodig is voor voldoende beroeps-
kwalificatie. Ook dan hebben dyslecten aangepaste 
boeken en hulpmiddelen nodig. Overheidssteun 
is daarbij zelfs nog onmisbaarder. In het voortge-
zet onderwijs gebruiken grote groepen leerlingen 
hetzelfde studiemateriaal; een gunstig verdienmo-
del voor uitgeverijen. Het unique sellingpoint van 
hoger onderwijsinstellingen is daarentegen juist 
hun diversiteit en de mogelijkheid tot specialisatie. 
Met als gevolg kleinere oplages, hogere prijzen per 
exemplaar en dus ook hogere kosten voor omzet-
ting naar audioboek of PDF-versie. Onaantrekkelijk 

machil deinum

10 10 

   a zijn hbo-
   bachelorsdiploma   
   zou Willem graag   
   een master socio- 
   logie doen. Maar:   
   dyslexie. Dit belem- 
   merde hem van zijn  
eerste letters en woordjes tot en 
met de langere teksten op de havo 
en het hbo. De faalangst en het lage 
zelfbeeld dat hij daardoor in zijn 
schooltijd opliep, waren bepaald 
niet verdwenen bij zijn hbo-studie.
 
Studieboeken in een audio- en/
of pdf-vorm waren zijn redding. 
Daar had hij met zijn dyslexiever-
klaring ook recht op. Maar tijdens 
zijn bachelor bleek slechts 60% van 
de boeken in audio of pdf-vorm 
beschikbaar. Niet altijd de juiste 
druk, maar zelfs een verouderde 
versie was beter dan een papieren 
boek. De overige 40% -honderden 
pagina’s gedrukt studiemateriaal- 
waren een immens struikelblok 

ren en te waarborgen. Inclusief 
en toegankelijk onderwijs is zo’n 
basisrecht. In 2019 signaleerde 
de Alliantie VN-verdrag Handicap 
niettemin nog steeds: “Studenten 
met een beperking hebben snel-
ler een studieachterstand en vallen 
vaker uit in het hoger onderwijs” 
(Schoonheim, 2019).* Gevolg van de 
uitval van dyslecten is dat hun cre-
atieve en ondernemende talenten 
niet ten volle benut worden. Het 

geweest. Alleen door zijn algemene 
ontwikkeling en met hulp van de 
docenten had hij zijn bachelor 
gehaald. Durfde hij dit gevecht nog 
eens aan te gaan voor een master?

Onderwijs voor iedereen
In 2016 ratificeerde Nederland het 
VN-verdrag Handicap. De overheid 
verplicht zich hiermee het recht op 
inclusie en participatie van mensen 
met ‘een beperking’ te bevorde-

N

Studeren met  
dySlexie anno 2021

Als je dyslectisch bent is studeren een extra grote uitdaging.  
Al die boeken die je moet doorworstelen. Studeren met ‘een  
beperking’ wordt niet voor niets topsport genoemd! Des te 
wranger dat je het juist dán lekker zelf mag uitzoeken.  
Na de middelbare school vervalt je recht op toegankelijke  
studieboeken. Alsof met je puistjes ook je dyslexie verdwijnt  
op je 18e.
teKSt: MAcHIl DeINuM

*bron: zie pagina 12 *bron: zie pagina 12
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de volle breedte volgen in mbo en hoger onderwijs. tu 
Delft is al op de goede weg. Daar worden alle boeken 
standaard door de universiteitsbibliotheek ingescand 
en (gecontroleerd) beschikbaar gesteld aan dyslecti-
sche studenten (tu Delft, 2021). 

Helaas gaat de belangstelling van Willem uit naar een 
gammastudie, waar hij vooralsnog aangewezen is op 
de kruimels die bij Dedicon van de tafel vallen.
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voor uitgeverijen. Dat er bij overheidsbemoeienis op 
het gebied van studieboeken en leermiddelen sprake 
zou zijn van verboden staatssteun, lijkt dus een gele-
genheidsargument. Bovendien: staatssteun wordt in 
europa als probleem gezien als de overheid daarmee 
de mededinging bij economische activiteiten verstoort. 
Maar onderwijs is geen economische activiteit. De 
staat financiert dit. 

trouwens, nu er ondanks jarenlang sleuren en trek-
ken nog steeds geen animo bij educatieve uitgeverijen 
bestaat voor producten gericht op dyslecten, kan de 
minister toch moeilijk spreken van verstorende econo-
mische concurrentie, wanneer de overheid op dat vlak 
initiatieven zou nemen. Het huidige beleid versterkt 
alleen de gevestigde belangen van Dedicon en de 
monopolistische educatieve uitgeverijen. Waar de mu-
ziek- en filmindustrie hebben laten zien dat met een 
innovatieve aanpak illegaal kopiëren wordt tegengaan, 
tegelijkertijd spreiding en toegankelijkheid verbeteren 
én de winst wordt vergroot, blijven deze uitgeverijen 
krampachtig vasthouden aan het oude. 

Zo kan het ook
Dat het ook anders kan, laten ze zien bij de top der 
technische onderwijsinstituten: het MIt in Boston. 
Daar noemen ze dyslexie de MIt-ziekte omdat zoveel 
van de wetenschappers bij deze topuniversiteit dyslec-
tisch zijn (Negroponte, 2007 ). Alle leermiddelen zijn 
daar dan ook standaard toegankelijk als audioboek en 
met leeshulpmiddelen. Als wij in Nederland al ons top-
talent willen benutten, moeten we dat voorbeeld over 

tekst:
SuSAN SlIeP

Mijn vriendin en ik hebben onze appgroep de naam ‘Voorwer-
pen buiten de context’ gegeven. We bestieren allebei een huis-
houden waarin chaos en structuur vechten om voorrang en dit 
is onze plek om stoom af te blazen. Naast klagen en steunen 
verrassen we elkaar met foto’s die een weerspiegeling zijn van 
de chaos bij ons thuis.

   o appte ik haar foto’s van een  
   fonduevork in de douche, een knijp- 
   fles honing in de vriezer en een  
   gin-tonic(!) glas gevuld met yoghurt  
   halverwege de zoldertrap. Omgekeerd  
   kreeg ik plaatjes van een iPhone  
   onder de badmat, een voetbal in 
de wasbak en vijf dode slakken in de zak van een 
spijkerbroek. 
tijdens de zomervakantie, 
wanneer de normale structuur 
wegvalt, de medicatie thuisblijft 
en een nieuwe omgeving een 
tijdelijk onderkomen wordt, 
neemt ons appverkeer in rap 
tempo toe.
….
‘R. is zijn gloednieuwe bril 
verloren! Net nieuw, was best 
duur en zonder is ‘ie stekeblind. 
Draagt nu de hele tijd zonnebril 
op sterkte, lijkt Roy Orbinson 
wel. Is N. nog misselijk van de 
val?’
….
‘Vandaag aangekomen in het andere huisje. R. kan 
zijn zonnebril op sterkte niet meer vinden! Eigenaar 
van het complex had nog oude bril op sterkte maar 
bleek toch niet de juiste sterkte. Drie keer tegen de 

openslaande deuren aangelopen. Hoop dat N. snel 
opknapt, klote stapelbedden!’
….
‘Zonnebril is terecht! Lag gewoon onder een natte 
handdoek   !’
….
‘Je gelooft t niet maar hij is vannacht dus op die 
zonnebril gaan liggen, nou is er een pootje afgebro-

ken! Moeder Maria!  
Met duct tape gemaakt 
maar ziet er niet uit. Lijkt 
hier verdomme wel een 
bio-vakantieoord. Jullie 
ook klaar om naar huis te 
gaan?’
…
‘Weer thuis! Ik ga me 
twee dagen afzonderen 
op de slaapkamer. Fijn dat 
jullie ook goed thuis zijn 
gekomen. Wel kut dat P. 
alle kleding bij de natte 
tent heeft gestopt, zal wel 

behoorlijk meuren. Maandag gelukkig weer werken!’

eenmaal terug van vakantie neemt het gewone  
leven weer zijn koers en neemt ons appverkeer 
af tot normale proporties. Op naar de volgende 
vakantie!

Z
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