
   

 

 
 

 MEETING:  
Ondersteuning van Leesproblemen en Dyslexie bij (jong) 

volwassenen 
 
 
 
Ontmoet collega’s uit Denemarken en wissel ervaringen, uitdagingen en oplossingen uit over de ondersteuning bij 
leesproblemen en dyslexie!  
 
 
 
Achtergrond 
 
Een groep onderwijzers en specialisten vanuit het VUC Roskilde in Denemarken komt op 
werkbezoek in Amsterdam. Het VUC (VoksenUddannelsesCenter) richt zich op onderwijs 
aan (jong) volwassenen en is te vergelijken met het ROC in Nederland. Het team van het 
VUC dat Amsterdam bezoekt, richt zich speciaal op de ondersteuning bij specifieke 
leerproblemen, zoals bij studenten met dyslexie en bij nieuwkomers. Doel van de meeting is 
om ideeën, ervaringen en gebruiken uit te wisselen m.b.t. de begeleiding en ondersteuning 
van (jong) volwassenen met leesproblemen en dyslexie. 
 
Meeting 
 
Het Rudolf Berlin Center organiseert i.s.m. het VUC Roskilde en het ROC van Amsterdam 
een tweedaagse meeting op woensdag 26 en donderdag 27 september.  Doel van de 
meeting is het uitwisselen van ervaringen, uitdagingen en oplossingen in Denemarken en 
Nederland met betrekking tot de ondersteuning van leesproblemen en dyslexie bij (jong) 
volwassenen.  



   

 

 
 
PROGRAMMA WOENSDAG 26 SEPTEMBER 
 
Wanneer? 
Woensdag 26 september 2018 
9.30 – 15.00 uur 
 
Waar? 
Rudolf Berlin Center, Universiteit van Amsterdam 
Roeterseiland 
Nieuwe Achtergracht 129 
1018WS Amsterdam 
 
Programma 
 
9.30 – 9.45  Coffee  
9.45 – 10.15 Dyslexia in the Netherlands (20 min + 10 min questions/disc.) 
  Jurgen Tijms (IWAL / University of Amsterdam) 
 
10.15 - 10.45 Protocol Dyslexia Young Adults (20 min + 10 min questions/disc.) 
  Femke Scheltinga (ITTA) 
 
10.45 – 11.00  Break 
 
11.00 – 11.30 Support for (young) adults with Dyslexia – Rotterdam (etc.) 
  Marzenka Rolak (Dyslexie Centrum Rotterdam) 
 
11.30 – 12.00  Support for (young) adults with Dyslexia – Roskilde (etc.) 
  Marie Wolter Bertelsen (VUC Roskilde) 
   
12.00 – 12.30 Discussion,  

(including discussion between two designated people. Padlat for 
presenting questions on screen) 

 
12.30 – 13.15  Lunch 
 
13.15 –  15.00 Workshops  

• Treatment of dyslexia at our Institute 
• (online) intervention for reading and spelling English as a second language 
• Diagnostic assessment for dyslexia in adults + how to assess in adults with 

Dutch as second language 
• ICT use in dyslexia: what is used and how we use it. Even a dyslexic person 

using it might be great!!! 
• Training learning from books, study skills for (young) adults? 

  
< Four rounds of workshops. 20 minutes per round > 

 



   

 

 
 
PROGRAMMA DONDERDAG 27 SEPTEMBER 
 
Wanneer? 
Donderdag 27 september 2018 
9.30 – 13.00 uur 
 
Waar? 
ROC van Amsterdam - Westpoort  
Tempelhofstraat 80 
1043 EB Amsterdam 
 
Programma 
 
9.30 – 10.45  Presentaties.  

Thema: Tegen welke uitdagingen lopen we aan in de praktijk (van ROC/VUC) 
en hoe zetten we een systeem op om het goed te laten werken: 
i. Wat gaat er goed 
ii. Wat gaat er mis 
iii. Hoe proberen wij dat goed te krijgen 
- Presentatie Judith de Lange over aanpak ROC (20 min.)   
- Presentatie over Nieuwkomers (20 min.)   
- Presentatie Marie Wolter Bertelsen over aanpak VUC (20 min.) 
- Discussie (15 min.) Judith: flip-over of zoiets for writing down topics 

 
10.45 – 11.00  Pauze 
 
11.00 – 12.00 Werkgroepen  
  Een aantal relevante kwesties gaan we in kleinere werkgroepen bespreken. 

Elke werkgroep heeft 1 ‘voorzitter’, die voortouw neemt en voor elk thema zijn 
een aantal vragen opgesteld. In de werkgroep worden gedurende ca. 40 
minuten ervaringen, ideeën, oplossingen, en anders gedeeld. De laatste 20 
min. zijn plenair, waarbij elke werkgroep kort de uitkomsten van zijn thema 
presenteert. 

 
12.15 – 13.00  Lunch 
 


