Studeren met dyslexie
op de Marnix Academie

Je bent je aan het oriënteren op een studie aan de Pabo omdat je
graag juf of meester wilt worden, maar je bent dyslectisch. Kun je
dan je droom wel verwezenlijken? Het antwoord op die vraag is: Ja,
dat kan!

De dyslectische leerkracht
Het belangrijkste argument om wél leerkracht te kunnen worden is
dat jij, ondanks je belemmeringen, met behulp van je andere
kwaliteiten toch een hele goede leerkracht kunt zijn. Ook voel je
leerlingen met leerproblemen goed aan, omdat je zelf
ervaringsdeskundige bent. Daarnaast hebben wij de taak om ervoor
te zorgen dat jij - met je dyslexie- het maximale uit jezelf kunt halen,
om zo de opleiding met succes af te ronden. Zoals voor iedere
student geldt ook voor jou dat je aan dezelfde eisen moet voldoen
om uiteindelijk je diploma in ontvangst te mogen nemen.

Hobbels op de weg
Welke hobbels kun je op je weg zoal tegenkomen? Denk daarbij aan
collega’s of ouders die twijfelen aan je capaciteiten of je eigen
gevoel van onzekerheid en angst om fouten te maken. Ook zul je een
flink portie doorzettingsvermogen moeten hebben om sommige
toetsen te halen of een opdracht in te leveren zonder spelfouten.
Je zult waarschijnlijk meer tijd moeten investeren in de opleiding
dan een gemiddelde student omdat je wat langzamer leest, meer
moeite hebt met formuleren of meer moet oefenen voor de
taaltoets. Ook kan het nodig zijn om extra te investeren in de
voorbereiding van een spellingles of het voorlezen van een boek in
de stage. Het kan lastig of spannend zijn om iets op het digibord te
schrijven en je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden dat
brieven die je aan ouders stuurt een extra check nodig hebben.

Wat mag je van ons verwachten?
De Marnix Academie biedt de volgende voorzieningen om tegemoet
te komen aan de problemen die je door je dyslexie kunt ervaren:
Op basis van je dyslexieverklaring verlenging met een derde van
de tentamentijd bij alle schriftelijke tentamens.
Wanneer technisch mogelijk kun je de toets laten voorlezen.
In overleg met de studentendecaan gebruik maken van een
laptop, geluiddempende koptelefoon of vergroting van de
papieren toets.
Een duidelijk overzicht van de studiestof zodat je ook in het
voren kunt werken.
Een aparte toetsruimte met andere dyslectische studenten
(indien praktisch haalbaar).
Een training hoe te studeren met dyslexie.

Wat kun je NIET van ons verwachten?
Als Pabo zijn we wellicht wat strenger dan een andere Hboopleiding. Dit heeft te maken met de eisen die aan jou als
toekomstig juf of meester worden gesteld. Vervangende
opdrachten, alternatieve toetsvormen, ruimere deadlines voor in te
leveren werkstukken en geen rekening houden met spelfouten
worden dan ook over het algemeen NIET toegewezen. Samen zullen
we er alles aan doen om te zorgen dat je een goede leerkracht
wordt!

Heb je nog vragen?
Mail dan naar de studentendecaan Vera Kok via v.kok@hsmarnix.nl

