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Betreft

dyslexieverklaringen

Geachte heer, mevrouw,
Ook u heeft waarschijnlijk leerlingen of studenten met een dyslexieverklaring, die
aanspraak maken op een aangepaste wijze van toetsen en examineren. In een
uitzending van het VARA-programma Rambam van 13 februari jl. was te zien dat
het verkrijgen van een dyslexieverklaring redelijk eenvoudig lijkt te zijn. Zowel
het onderwijs als de beroepsgroep is niet gebaat bij het beeld dat is ontstaan over
de dyslexieverklaringen en degenen die de verklaringen afgeven. Een
dyslexieverklaring moet betrouwbaar zijn en zou alleen mogen worden afgegeven
aan leerlingen die ook echt aantoonbaar en onderbouwd dyslexie hebben. Zij
mogen niet de dupe worden van het beeld dat nu ontstaan is.
Met de beroepsgroep zijn we in gesprek om te kijken hoe we de kwaliteit van de
deskundige die de verklaring afgeeft nog beter kunnen borgen. Om te voorkomen
dat dyslexieverklaringen ten onrechte afgegeven worden, hebben wij ook uw hulp
nodig. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte bent u verplicht voorzieningen te treffen voor studenten met
dyslexie die dat nodig hebben, mits dat geen onevenredige belasting voor uw
school of instelling met zich meebrengt. In de televisie-uitzending van Rambam
was te zien dat een dyslexieverklaring werd afgegeven na een telefoongesprek
van een kwartier. Een dergelijke verklaring is geen goede basis voor het
faciliteren van leerlingen of studenten. Het is belangrijk dat u de
dyslexieverklaring en de onderliggende psychodiagnostische rapportage goed
bekijkt en bij twijfel nader onderzoek doet. U kunt bijvoorbeeld een second
opinion vragen van een geregistreerde deskundige. Om u te helpen treft u als
bijlage een checklist aan. De checklist is gebaseerd op informatie van de Stichting
Dyslexie Nederland, die ook als bijlage is toegevoegd.
Een goede dyslexieverklaring is gebaseerd op degelijk onderzoek verricht door
een gekwalificeerde professional. De Stichting Dyslexie Nederland spreekt van
een beroepsregistratie op postmasterniveau met specifieke deskundigheid op het
gebied van leerstoornissen en daarmee samenhangende
onderwijsbelemmeringen. Een deel van de professionals is aangesloten bij de
kwaliteitsinstituten dyslexie en/of is geregistreerd in het BIG-register of een
register van de beroepsverenigingen. De registers zijn openbaar en bieden u de
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mogelijkheid om na te gaan of degene die de verklaring heeft afgegeven, is
geregistreerd als gz-psycholoog of deskundige op het terrein van dyslexie. Een
overzicht van de beschikbare registers treft u aan in de checklist.
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In bijgevoegde brief die wij naar aanleiding van de uitzending van Rambam op 22
april naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, wordt ook melding gemaakt van
een quick scan in alle onderwijssectoren naar aantallen dyslexieverklaringen.
Naast dit kwantitatieve onderzoek dat nog voor de zomervakantie van start zal
gaan, wordt ook een onderzoek naar de kwaliteit van de dyslexieverklaringen
uitgevoerd. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen
uw medewerking te verlenen aan deze onderzoeken. Alvast heel veel dank
daarvoor.

Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sander Dekker
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