Een landelijk dyslexieprotocol mbo, en nu?!
Wilt u uw studenten met dyslexie ondersteuning op maat bieden in onderwijs en examinering?
Zoekt u naar mogelijkheden om opleidingsspecifieke ruimte te creëren in instellingsbreed
dyslexiebeleid? Of weet u niet precies welke plaats dyslexiebeleid in uw aanpak voor passend
onderwijs heeft? Wij begeleiden u graag bij het implementeren van het protocol dyslexie mbo op
uw school.
Traject
Geen school is hetzelfde, geen docent is hetzelfde en geen student met dyslexie is hetzelfde.
Gelukkig maar! Bij onze aanpak kunt u kiezen voor verschillende bouwstenen die passen bij uw
hulpvraag. Elke bouwsteen vormt de kern van een praktische werksessie van 2,5 uur, met als
resultaat concrete stappen richting de implementatie van het dyslexiebeleid binnen uw instelling.
Wat is dyslexie nu eigenlijk precies, welke
verschijningsvormen zijn er en vooral: wat zijn de specifieke
Expert aan het woord

gevolgen die uw studenten ondervinden van hun dyslexie? Na
afloop van deze werksessie heeft u een definitie gevormd van
dyslexie, die als basis kan dienen voor het dyslexiebeleid.
Hoe kijkt uw instelling naar het doen van aanpassingen voor
studenten met dyslexie? Kijkt en werkt u vanuit een medisch

Visieontwikkeling

model (wat heeft de student?), of meer vanuit een sociaal
model (wat heeft de student nodig?) In dialoog helpen we u
uw visie aan te scherpen en brengen we in kaart wat dit
betekent voor het onderwijs.
Hoe zet u het dyslexieprotocol mbo om naar instellingsbreed

Van protocol naar eigen beleid

dyslexiebeleid dat past bij uw school? Hoe zorgt u in dit beleid
voor opleidingsspecifieke ruimte? In deze werksessie zet u de
stappen op papier.
In deze werksessie staat centraal hoe uw school studenten
met dyslexie de kracht kan geven om oplossingen te vinden

Empowerment studenten

voor de problemen die ze als gevolg van hun dyslexie
ondervinden. Hoe nemen studenten
(mede)verantwoordelijkheid voor hun leerproces om zo grip te
krijgen op hun leren, leven en werken?
Hebben meerdere personen, opleidingsteams of
beleidsmedewerkers het gevoel dat ze hun eigen wiel moeten

Kennisverspreiding

uitvinden voor studenten met dyslexie? Gebeuren er op
diverse plekken binnen de organisatie mooie dingen, maar
wordt dit niet breed gedeeld? In deze werksessie helpen wij u
om de kennisverspreiding beter op gang te krijgen.

1/2

Bij het implementeren van een nieuw protocol is het van
belang dat er voldoende draagvlak is binnen uw organisatie.
Draagvlak en weerstand

In deze werksessie ondersteunen we u bij vragen als: hoe
creëer ik meer draagvlak? Hoe zorgen we dat de verandering
binnen uw organisatie tot stand komt?
In deze werksessie kijken we welke mogelijkheden er zijn

Examinering

voor het aangepast examineren van studenten met dyslexie?
Wat mag, wat kan, wat moet? En hoe borgt u dit vervolgens in
de OER?

Kosten
De kosten voor één bouwsteen bedragen € 1.500,-. Bij afname van drie bouwstenen of meer,
betaalt u € 1.250,- per bouwsteen. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing, de bedragen
zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
Interesse?
Indien u geïnteresseerd bent in het afnemen van een of meerdere bouwstenen neem dan contact
op met Hannelore Veltman, hannelore.veltman@handicap-studie.nl of Anne de Groot,
AnnedeGroot@cinop.nl. Zij kunnen samen met u de beginsituatie in beeld brengen en aan de hand
daarvan komen tot een maatwerk aanpak voor uw instelling.
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