DYSLEXIE
Soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld bij dyslexie.
Dan staat Begeleiding voor je klaar!

Ondersteuningsopties
Tijdens de intakeprocedure van jouw nieuwe opleiding wordt
gevraagd of er sprake is van dyslexie. Wanneer dat het geval is,
lever je een kopie van jouw dyslexieverklaring in bij het servicecentrum van jouw opleiding. Kort daarna ontvang je een brief
waarin je aan kunt geven van welke ondersteuningsoptie(s) je
gebruik wilt maken.

Standaard ondersteuning
Bij standaard ondersteuning krijg je onder andere:
•		25% extra tijd bij toetsen, tot een maximum van een 		
		 half uur;
•		toetsen uitgewerkt in lettertype Arial 12;
•		aangepaste spellingsbeoordeling bij grammatica en 		
		 spelling gerelateerde toetsen;
• vrijstelling van spellingsbeoordeling bij toetsen waar 		
		 het gaat om inhoud;
•		vrijstelling van onverwachte voorleesbeurten tijdens 		
		lessen.

Zodra je kenbaar hebt gemaakt van welke ondersteuning je
gebruik wilt maken, worden de ondersteuningsbehoeften in
magister geregistreerd en wordt er een dyslexiepas
aangemaakt. De dyslexiepas is geldig gedurende de duur van
de opleiding.

Vermoeden van dyslexie
Naast de geboden ondersteuning voor studenten met dyslexie
is er ook aandacht voor studenten met een vermoeden van
dyslexie. Bij een vermoeden van dyslexie kun je bij het
Begeleidingsteam worden aangemeld voor een individueel
screeningstraject. Na het screeningstraject wordt beslist of er
een vervolgonderzoek komt.

Vragen?
Heb je vragen over dyslexie? Neem dan contact op met het
Begeleidingsteam door te mailen naar dyslexie@stc-r.nl.

Standaard en voorleesondersteuning
Maak je gebruik van standaard en voorleesondersteuning, dan
mag je, bovenop bovenstaande ondersteuning, ook gebruik
maken van de voorleessoftware ClaroRead tijdens toetsen.

Standaard ondersteuning en individuele afspraken
Ook bij deze vorm van ondersteuning maak je gebruik van de
standaard ondersteuning zoals hierboven aangegeven.
Daarnaast worden individuele afspraken met jou gemaakt,
bijvoorbeeld over het gebruiken van spellingsregelkaarten of
een tafelkaart.
In het geval van individuele afspraken worden jij en (eventueel)
je ouders of verzorgers door het Begeleidingsteam uitgenodigd
voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden jouw specifieke
ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. Deze specifieke
behoeften en afspraken daarover, worden In een bijlage van de
Onderwijsovereenkomst (bijlage O.O.K.) vastgelegd. Elk jaar
vindt er een evaluatie van de bijlage O.O.K. plaats.
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