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Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is het sluitstuk van de Nederlandse reeks protocollen. Eerder
verschenen al deze voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs ontstond onder de projectleiding van niemand minder dan Ria 
Kleijnen. Kenners weten dat haar naam staat voor kwaliteit. Bijna vier jaar na uitgave is dit protocol nog 
veel te weinig bekend in Vlaanderen. Voor mij een grondige reden om dit indrukwekkend geheel opnieuw
onder de aandacht te brengen.

Het eerste hoofdstuk bespreekt de achtergronden van dyslexie. Ook de gevolgen ervan voor studenten in 
het hoger onderwijs komen aan bod. Centraal staat de dyslexiedefinitie van de Stichting Dyslexie 
Nederland.

Het eerste hoofdstuk toont meteen aan dat dyslexie in het hoger onderwijs gevolgen heeft voor alle vakken 
die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. Het verwondert er zich niet over dat sommige 
studenten die diagnose pas in het hoger onderwijs krijgen. Omdat zij dan pas hun dyslexie niet meer 
kunnen compenseren door de zeer hoge eisen op het vlak van accuraatheid en snelheid. De auteurs gaan 
uitgebreid in op de onderkennende en verklarende diagnose van dyslexie. Ze eindigen dit hoofdstuk terwijl 
ze de belemmeringen van dyslexie voor studenten in het hoger onderwijs op een rijtje zetten. Tegelijk gaan 
ze dieper in op enkele maatregelen die de hogeschool kan nemen om hen op hun reële capaciteiten aan te 
spreken.

Het tweede hoofdstuk is voor Vlaanderen minder relevant. Toch raad ik aan om het onderdeeltje over de 
Procedure van intake naar begeleiding grondig door te nemen. Omdat het heel veel concrete tips bevat die 
ook voor Vlaamse Hogescholen en hun studenten meer dan de moeite waard zijn.

Het derde hoofdstuk bespreekt het psychodiagnostisch onderzoek zoals dat er voor studenten van het 
hoger onderwijs kan uitzien. Het baseert zich daarvoor op een eerder uitgevoerd onderzoek bij een tiental 
studenten. Het eindigt met een meer algemene procedure. In een handige tabel kun je per diagnostische 
procedure aflezen waarom deze procedure belangrijk is en welke onderzoeksmiddelen en methodieken je 
ervoor kunt gebruiken. In bijlage vind je meteen ook de signaleringslijst uit dit psychodiagnostisch 
onderzoek en een heel duidelijk voorbeeld van een dyslexieverklaring.

In het vierde hoofdstuk leggen de auteurs uit wat de begeleidingsbehoeften van studenten in het hoger 
onderwijs zijn. Daarbij gaan ze verder dan de studie alleen. Ook de voorbereiding op stage en de eigenlijke 
loopbaan krijgen hier een plaats.

De ruggengraat van het boek ligt in het vijfde hoofdstuk. Het is een levendig pleidooi voor het competentie-
gericht begeleiden van dyslectische studenten. Omdat deze vorm van opleiden flexibele leerroutes biedt 
die vorm krijgen door de eigen leervragen van de student. De student weet aan welke criteria hij aan het 
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einde van elke opleidingsfase moet voldoen en laat zich daardoor leiden. In het protocol staan de 
competenties van de hogeschool studenten uitgebreid beschreven. Het zijn:

 het cognitief leervermogen;
 de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 het kunnen analyseren van problemen;
 creativiteit;
 flexibiliteit;
 luisteren;
 samenwerken;
 assertiviteit;
 gespreksvaardigheid;
 interactief leervermogen;
 mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 initiatief kunnen nemen;
 doorzettingsvermogen;
 plannen en organiseren;
 zorgvuldigheid.

Bij elke competentie krijg je als lezer een samenvatting, enkele gedragsvoorbeelden en enkele begelei-
dingsvoorstellen. Daarenboven beschrijven de auteurs per competentie heel concreet de implicaties voor 
de begeleiding van een dyslectische student. In dit hoofdstuk geven ze ook een uitgebreid en genuanceerd 
antwoord op de vraag of iemand met dyslexie leerkracht kan worden of niet.

In het zesde hoofdstuk leer je als lezer hoe digitale hulpmiddelen de student in het hoger onderwijs kunnen 
ondersteunen. Het zevende hoofdstuk bekijkt het beleidsmatige aspect van een dyslexiebeleid voor het 
hoger onderwijs. Hoewel het sterk geënt is op de Nederlandse situatie, bevat het toch heel wat nuttige 
informatie voor Vlaanderen. Het achtste en laatste hoofdstuk staat in het teken van het toepassen van een
dyslexiebeleid in het hoger onderwijs.

Bij dit protocol krijg je een DVD met acht filmpjes en een Cd-rom met aanvullende documenten en 
presentaties die men kan en mag gebruiken bij het invoeren van dyslexiebegeleiding en dyslexiebeleid in 
het hoger onderwijs.

Een publicatie waar niemand die studenten in het hoger onderwijs met dyslexie wil begeleiden, rond kan!
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