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Verantwoord testgebruik  bi j  dyslexie   
 

Wat te doen wanneer een kandidaat voor de Connector C meldt dat 
hij /zi j  dyslectisch is?  

 

1. In welke mate is er sprake van dyslexie? 

Probeer. indien mogelijk v
���

r de afname van de test, te achterhalen of er bij de 
betreffende persoon sprake is van dyslexie. Zo ja, check of er een officiële 

diagnose gesteld is door een erkende instantie (zie bijlage). 

  
Bij een niet-officiële diagnose van dyslexie: 
Wanneer de diagnose informeel tot stand is gekomen, kan 'dyslexie' puur staan voor het 

minder sterk zijn in verbale taken. Wanneer bijvoorbeeld de diagnose al op basis van slechte 

leesprestaties en/of woordherkenning gesteld is, dan kan dyslexie alleen maar een ander 

woord zijn voor “relatief lage verbale capaciteiten”.  En dat is nu juist wat je wilt testen: de 

Connector C neemt dit aspect mee in de voorspelling van intelligentie. Inzet van de Connector 

C is daarom relevant. 

 

Bij een officiële diagnose van dyslexie: 
Wij raden aan om ook bij een officiële dyslexie diagnose de Connector C test toch af te nemen 

maar om nu speciale zorgvuldigheid in acht te nemen bij instructie en interpretatie (zie de 

volgende paragrafen). De Connector C kan niet specifiek voor dyslexie corrigeren, maar 

omdat de algemene intelligentie, de G-factor, vanuit meerdere deelgebieden en dus op 

meerdere manieren gemeten wordt, is het effect waarschijnlijk gering. 

2. Afname van de Connector C 

Corrigeren voor dyslexie bij de afname van tests achten wij niet gewenst om de volgende 
redenen:
• De eventueel lagere snelheid van begrijpend lezen zal ook in de praktijk gelden. 

Daarom leidt een procedure waarbij rekening wordt gehouden met deze ‘handicap’ 
ertoe dat de daadwerkelijke prestatie in de praktijk minder goed voorspeld wordt.  

• Het meer tijd geven voor het maken van een intelligentietest leidt ertoe dat eigenlijk 
geen intelligentie meer gemeten wordt. Intelligentie is namelijk nu juist 
gedefinieerd als 'een cognitieve prestatie op standaardtaken in een standaardtijd'. 

• Voor het kunnen inschatten van iemands intelligentieniveau is de vergelijking met 
andere personen essentieel (normgroepen). Dit wordt onmogelijk wanneer de 
afnametijd niet standaard wordt gehouden.  
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3. Instructie aan de deelnemer 

Belangrijk is om degene die de test gaat maken gerust te stellen en daarom een korte 
uitleg te geven hoe omgegaan wordt met dyslexie. Benadruk daarom de volgende 
aspecten: 
• Sommige onderdelen van de test (Connector C) zijn gebaseerd op taal,  maar andere 

onderdelen zijn gebaseerd op cijfers of op figuren. De uiteindelijke algemene 
intelligentiescore is dus gebaseerd op meerdere tests, op verschillende metingen van 
intelligentie. Daarom kan toch een beeld gekregen worden van iemands cognitieve 
capaciteiten. 

• Voor alle tests, ook die taal meten, geldt een beperkte tijd. Dat is nodig om de 
resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten van andere mensen die dezelfde 
tests gemaakt hebben.  

• Heel belangrijk: benadruk dat de deelnemer alle tijd neemt voor het lezen van de 
instructies zodat deze voordat hij/zij met de test begint precies weet wat de bedoeling 
is.  

 

4. Interpretatie van de resultaten 

Uit de resultaten van de verbale subtests blijkt in welke mate de eventuele dyslexie 
iemands capaciteiten op verbaal vlak beïnvloedt. Ook dit is relevante input voor selectie 
en ontwikkeltrajecten.  
 
Belangrijk is vervolgens om te achterhalen wat dyslexie in de praktijk voor invloed heeft 
op het functioneren van de betreffende persoon. Probeer door gerichte, bij voorkeur 
STAR/criteriumgerichte vragen, er zicht op te krijgen hoe dyslexie het werken en leren 
van de persoon beïnvloedt, hoe hij/zij daar in de praktijk mee omgaat en met welk 
resultaat. Bijvoorbeeld: vraag naar recente, concrete voorbeelden van werksituaties 
waarin de persoon tegen zijn/haar dyslexie aanloopt, hoe hij/zij daar mee omgaat en wat 
daarvan het resultaat is. Maar ook: wat zijn iemands resultaten op het gebied van 
opleiding (cijfers, doorlooptijd), op welke wijze is iemand er in geslaagd deze 
resultaten/diploma's te behalen? 
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Bijlage:  

Informatie over en doorverwijzing bij dyslexie 
 

• Informatie over wat dyslexie is: 

 

Woortblind. Nederlandse vereniging voor dyslexie, vereniging voor en door mensen met 

dyslexie. Onder ‘Algemeen’ heldere uitleg van: (vormen van) dyslexie, oorzaken en hoe in de 

praktijk dyslexie te herkennen is. 
www.woortblind.nl 

 

Steunpunt Dyslexie. Verwijzingen naar websites over dyslexie (focus op kinderen). 

www.steunpuntdyslexie.nl 

 

 

• Artikelen  en  dyslexie onderzoek: 

 

Stichting Taalhulp. Een algemeen informatieadres, met veel literatuurtips. Tevens kan 

dyslexie via deze stichting onderzocht worden. Als bij het onderzoek de diagnose dyslexie is 

gesteld, kan desgewenst een dyslexieverklaring worden gegeven.  

www.stichtingtaalhulp.nl 
 

 
 

 


