Samenvatting Studeren met dyslexie
1. Ondersteunende begeleiding en faciliteiten
Studieplanning
• Studielast monitoren.
• Spreiden van deadlines (vak wel volgen, maar toets later doen).
Toets faciliteiten
• Extra tijd voor schriftelijke toetsen.
• Groot lettertype / A3 formaat.
• Spelfouten niet beoordelen.
Aanvragen bij:
Studieadviseur van de opleiding
Nodig: officiële dyslexieverklaring.

2. Financiële ondersteuning
FOBOS (financial ondersteuning bijzondere omstandigheden studenten)
•
•
•

Studievertraging door dyslexie, handicap, medische omstandigheden of psychische
problematiek.
Ook bij vertraging door familieomstandigheden of bestuurswerk.
Vertraging binnen 3 maanden melden bij de studentendecaan.

Compensatie studiefinanciering (DUO) / studievoorschot
Prestatiebeurs: verlenging met een jaar als de vertraging meer dan 6 maanden is
door dyslexie, handicap, medische omstandigheden of psychologische problematiek
• studievoorschot: extra jaar leenrechten + eenmalig financiële compensatie bij
behalen van diploma
•

Aanvragen bij:
De studentendecaan van Student Affairs Coaching & Counselling.

3. Compenserende vaardigheden en hulpmiddelen om jezelf te verbeteren:
Timemanagement
• Ruim en realistisch plannen van activiteiten.
• Planning regelmatig evalueren en bijstellen.
• “Achterlopen” snel signaleren.
Concentratie
• Heb oog voor je optimale concentratiespanne.
• Wissel taken af (maar voorkom multitasken of switch-tasken).

Lezen
Studietips
• Oriënterend lezen – strategisch doornemen van de studiestof.
• Informatie structureren => helicopterview.
• Investeren in het leren kennen van vaktermen.
Leessnelheid opvoeren
• Braintraining: speed reading & concentration (EN)
• studievitaminen
Inzet van software
• Kurzweil 3000 (tekst-naar-spraak).
Schrijven
Aantekeningen maken
• Voorbereiden, bv sheets vooraf inzien = terminologie beheersen.
• Luisteren en tekenen wat je hoort ( SKETCH NOTING technieken) + eventueel.
aanvullen met aantekeningen van je medestudent.
Groepswerk
• Sterke en minder sterke kanten kenbaar maken
• Schep realistische en duidelijke verwachtingen
Inzet software
Dragon Naturally Speaking (DNS):
•
•
•

Zet spraak om in tekst.
Vergt enige handigheid en training.
In bruikleen bij SACC

Overzicht houden:
• Techniek om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen.
• Braintraining: memory techniques and mindmapping.(EN)
• Braintraining: one day studyboost (EN)

Meer informatie:
Studentendecanen en coördinator diversiteit van Student Affairs Coaching & Counselling.

