
Protocol voor de controle van dyslexieverklaringen 
Dit is een herziening van het dyslexieprotocol uit 2012. De herziening is gedaan door themagroep dyslexie in 2017. De 
checklist is bedoeld om de kwaliteit van de verklaring te toetsen.  
 
1.Dyslexieverklaring 
 
Een student met dyslexie kan aanspraak maken op bepaalde faciliteiten. De student dient hiertoe 
een verzoek in bij de examencommissie van de faculteit, met een kopie van de dyslexieverklaring. De 
beslissing over de toekenning van faciliteiten voor individuele studenten ligt bij de 
examencommissie (eventueel gemandateerd aan de studieadviseur). 
 
Alleen dyslexieverklaringen die voldoen aan de criteria die zijn gesteld door de Stichting Dyslexie 
Nederland worden geaccepteerd. Hieronder is een checklist opgesteld met harde eisen (dik gedrukt) 
en zachte eisen. De harde eisen moeten minimaal aanwezig zijn. Als een verklaring niet voldoet aan 
de harde eisen, is het nuttig om het onderliggende rapport op te vragen zodat achterhaald kan 
worden wat de belemmeringen precies zijn en welke voorzieningen aanbevolen worden.  
 
Indien een niet-Nederlandstalige student aangeeft dyslectisch te zijn, dient dit bij voorkeur 
aangetoond te worden middels een in het Nederlands of Engels vertaalde dyslexieverklaring. 
 
2. Voorzieningen 
 
Gebruikelijke voorzieningen: 

• Tentamen maken in een aparte ruimte (M1-05/06) 
• Een half uur extra tentamentijd (M1-05/06) 
• Vergroting van tentamentekst van A4 naar A3 

 
Eventuele andere (extra) voorzieningen: 

• Tentamen maken op PC (H5-02) 
• Gebruik woordenboek 
• Spelfouten niet meerekenen bij de beoordeling 
• Gebruik van op de instelling aanwezige digitale hulpmiddelen.  

 
3. Advies universiteitspsychologen en alternatieven 
 
Wanneer de studieadviseur of examencommissie op basis van de dyslexieverklaring twijfels heeft 
over de diagnose dan kan een beroep gedaan worden op de universiteitspsychologen voor advies. 
Deze zal de reeds beschikbare informatie nader onderzoeken door o.a. een inhoudelijke beoordeling 
van het uitgevoerde diagnostisch onderzoek (anamnese, instrumentarium) en kan eventueel een 
gesprek aan gaan met student.  
 
De uiteindelijke beslissing over de toekenning van faciliteiten voor individuele studenten ligt bij de 
examencommissie. Indien een student het niet eens is met het besluit van de examencommissie kan 
deze daartegen in beroep gaan. 
  



Checklist dyslexieverklaring 

Vorm van de dyslexieverklaring Check  

Staan de naam en geboortedatum van de student aangegeven?  

Is de geldigheidsduur aangegeven?*  

Kwaliteit van de professional  

Is de verklaring ondertekend door een geregistreerde deskundige psycholoog of 
orthopedagoog?** 

• GZ-psycholoog (BIG) 
• Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP / SKJ) 
• Orthopedagoog generalist (NVO) 
• Postmaster orthopedagoog (SKJ) 
• Deelnemers NKD/NRD 

 

Inhoud psychodiagnostisch rapport bij de dyslexieverklaring  

Is er een psychodiagnostisch onderzoeksrapport bijgevoegd waarin minimaal de volgende 
onderdelen op navolgbare wijze aan bod komen? 

• Onderkennende diagnose (classificatie) 
• Verklarende diagnose (grondslag) 
• Indicerende diagnose (aanpak, samenhang met eventuele andere stoornissen, 

belemmeringen) 

 

Staat er een datum op de verklaring?***  
Blijkt uit de rapportage dat andere oorzaken van de lees- en spellingsproblemen zijn 
uitgesloten?  

Wordt duidelijk aangegeven welke specifieke belemmeringen op het gebied van lezen en/of 
spelling de student ondervindt?****  

Wordt duidelijk aangegeven welke begeleiding deze student nodig heeft?****  
Wordt duidelijk aangegeven welke compensaties/dispensaties deze student nodig 
heeft?****  

 
* Een diagnose is in beginsel onbeperkt geldig. De in de verklaring opgenomen behandeling, materiele 
voorzieningen, begeleiding, compensaties en dispensaties zijn dat niet. Een leerling heeft in het hoger 
onderwijs bijvoorbeeld baat bij heel andere faciliteiten dan op de basisschool.  
 
** Om te checken of een deskundige is aangesloten bij één van de kwaliteitsinstituten dyslexie of BIG-
geregistreerd staat, kunt u de websites raadplegen: 

• www.bigregister.nl 
• https://www.psynip.nl/vind-een-psycholoog/ 
• https://Skjeugd.nl/register-zoeken  
• www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx 

 
*** Een gedateerde verklaring biedt de mogelijkheid om te controleren of de in de verklaring opgenomen 
behandeling, begeleiding en compensaties/dispensaties nog van toepassing zijn en/of actualisatie aan de orde 
is.  
 
**** Als een verklaring deze informatie niet bevat, kan men om het onderliggende rapport vragen.  
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