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Aanmeldingsformulier ouder(s)/verzorger(s) onderzoek in het kader van de vergoede dyslexiezorg 

Datum invullen 

Ingevuld door 

Gegevens gezaghebbende ouder/verzorger/voogd 

Achternaam 

Voorletters 

Telefoonnummer 

Mobiele nummer 

E-mail adres

Gegevens kind 

Achternaam 

Voornaam (voluit) 

Voorletters 

Geslacht M

 V

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Geboortedatum 

Leeftijd 

BSN 
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Gezinssamenstelling 

Naam Geslacht m/v Geboortedatum 

Kind: 

Kind: 

Kind: 

Kind: 

Bijzonderheden t.a.v. gezinssamenstelling (bijv. scheiding, overlijden, enz.) 

Gegevens gemeente (waar uw kind in de gemeentelijke basisadministratie is geregistreerd) 

Naam gemeente: 

Provincie: 

Gegevens school 

Naam school 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoonnummer 

Naam leerkracht 

Naam Intern Begeleider 

Toestemming contact opnemen school 

 Ja
 Nee

Huidige groep 

Groepsverloop     (1 – 2 – enz.) 

Schoolverloop      (basis/speciaal) 

Gegevens huisarts 

Naam huisarts 

Naam praktijk 

Telefoonnummer 

mailto:dyslexie@pento.nl
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Ondertekening voor aanmelding 
Ondergetekende(n) geeft(geven) hierbij toestemming voor het opnemen van persoonsgegevens in 
de bestanden van Dyslexie Netwerk Pento en tevens toestemming voor inzage in het 
leerlingdossier ten behoeve van het dossieronderzoek, de diagnose en eventuele behandeling door 
Dyslexie Netwerk Pento. 
Naam ouder/verzorger/voogd 1: 

……………………………………………………………….. 

BSN-nummer: …………………………………………. 

Handtekening: 

Naam ouder/verzorger/voogd 2; indien er 
sprake is van co-ouderschap 

……………………………………………………………….. 

BSN-nummer: …………………………………………. 

Handtekening: 

N.B. 
 Ondertekening dient door beide ouders te worden verricht, indien er sprake is van co-

ouderschap.
 Indien niet beide ouders tekenen, verklaart ouder1/voogd mede te tekenen namens

ouder2/voogd die tevens het ouderlijk gezag over het kind heeft.
Wilt u, wanneer u het Audiologisch Centrum bezoekt, het legitimatiebewijs (paspoort/ID-kaart) 
van uw kind meenemen? Dit in verband met het gebruik van de BSN-nummer in de zorg dat sinds 
juni 2009 verplicht is. 

mailto:dyslexie@pento.nl
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Algemene informatie 

Reden van aanmelding 
 Problemen met technisch lezen
 Problemen met begrijpend lezen
 Problemen met spellen
 Problemen met stellen

Eventuele opmerkingen/aanvullingen: 

Hulpvraag 
 Is er sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie?
 Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede behandeling van ernstige enkelvoudige

dyslexie?

Wanneer merkte u voor het eerst dat er problemen waren met het lezen en spellen van 
uw kind? 
Toelichting: 

Had u deze problemen verwacht naar aanleiding van zijn/haar eerdere ontwikkeling? 

Als u thuis met uw kind heeft geoefend, wat heeft u zoal gedaan aan de problematiek? (in 
welke groep, met welke oefeningen, hoe vaak per week en hoe lang en hoe verliep dat) 

Heeft het kind eerder logopedie gehad of begeleiding voor de problematiek? Zo ja, bij wie 
en wanneer?  
 Nee
 Ja, van  _________________  tot    ______________________________________

Naam logopedist_____________________________________________________
Adres    ____________________________________________________________

 Wanneer een verslag aanwezig is, deze graag toevoegen.

http://www.pento.nl/
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Heeft er eerder onderzoek plaatsgevonden door bijv. kinderarts, 
psycholoog of iemandanders? 

 Nee
 Ja, in ________________ Soort onderzoek: ________________________________

Naam/adres onderzoeker: ______________________________________________
 Ja, in ________________  Soort onderzoek:_________________________________

Naam/adres onderzoeker: ______________________________________________
______________________________________________ 

 Zo ja, graag verslagen van deze onderzoeken meesturen.

Heeft uw kind regelmatig onderwijs gemist  i.v.m. ziekte? 

 Nee
 Ja, namelijk:

Heeft uw kind vaak van school gewisseld? 

 Nee
 Ja

Heeft uw kind om andere redenen veel onderwijs gemist? 

 Nee
 Ja, namelijk:

Is er in het gezin/de familie sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie)? Zo ja, kunt 
u aangeven bij wie? 
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Ontwikkeling 

Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Waren er bijzonderheden tijdens de bevalling? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Wanneer is uw kind begonnen met praten? 

Is er, of was er in het verleden, sprake van problemen in de taal-/spraakontwikkeling bij 
uw kind? 
 Nee
 Ja, er zijn aanwijzingen voor:

vroeger nu 
Onduidelijk spreken 
Moeite met het goed uitspreken van klanken (“it oot” in 
plaats van “ik ook”. 
Stotteren 
Weinig woorden kennen (woordenschat) 
Moeite met het juist uitspreken van lastige woorden 
Moeite om op de woorden te komen (vaak: “dinges”, 
“eh”, “je weet wel”,”hoe heet dat ook alweer?”) 
Moeite om werkwoorden te vervoegen (“ik loopte” in 
plaats van “ik liep”) 
Moeite om goede zinnen te maken 
Moeite om een verhaal te vertellen (bijv. chaotisch, te 
uitgebreid, niet tot de kern kunnen komen) 
Vertraagde taalontwikkeling 

Heeft uw kind moeite of problemen (gehad) met onderstaande items. Zo ja, graag het 
betreffende item aanvinken. 
 Aanleren van liedjes of versjes
 Onthouden van een vraag of meerdere dingen tegelijk
 Taal- /geheugenspelletjes, bijvoorbeeld “ik ga op reis en ik neem mee……” 
 Rijmen
 Onthouden en opzeggen van de dagen van de week
 Aanleren van kleuren
 Aanleren van cijfers
 Aanleren van letters
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 Tijdsbegrip (ochtend, middag, avond of vroeg-laat)
 Onthouden van namen van de kinderen waarbij hij/zij minimaal 1 jaar in de klas zit
 Tafels (vanaf groep 4)

Is Nederlands de moedertaal van uw kind? 
 Ja
 Nee, namelijk:

Heeft uw kind gekropen voordat hij/zij begon met lopen? 
 Ja
 Nee

Op welke leeftijd/met hoeveel maanden is uw kind begonnen met lopen? 

Welke van de volgende eigenschappen/kenmerken zijn van toepassing op uw kind in de 
thuissituatie? 

 Levendig/opgewekt
 Behulpzaam
 Beleefd
 Serieus
 Spontaan/enthousiast
 Aarzelend/onzeker
 Verlegen/terughoudend
 Brutaal
 Nerveus/gespannen
 Angstig
 Onbekommerd/zorgeloos
 Sloom/nooit op tijd klaar

 Vrijmoedig
 Aandacht vragen/claimen
 Eigenzinnig/eigengereid
 Snel afgeleid
 Concentratieproblemen
 Agressief
 Gefrustreerd
 Beweeglijk
 Gaat in discussie
 Dromerig
 Impulsief
 Zelfstandig

 Andere eigenschappen/kenmerken, namelijk:

 Gedragsproblemen, namelijk:
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 Ja
 Nee, omdat:

Kan uw kind goed samen spelen? 
 Ja
 Nee, omdat:

Kunt u beschrijven hoe de leerontwikkeling van uw kind verloopt? 

Zijn er problemen die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van uw kind? 
 Nee (niet bekend)
 Ja, namelijk:

 problemen met het zien
 problemen met het gehoor
 motorische problemen
 concentratieproblemen
 medische problemen
 problemen in de omgang met andere kinderen
 problemen in de omgang met volwassenen
 ontwikkelingsstoornis (bijv. ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, etc.)
 anders, namelijk:

Zijn er bijzonderheden te vermelden ten aanzien van de medische voorgeschiedenis van 
uw kind? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Gebruikt uw kind op dit moment medicijnen? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Heeft uw kind last van lichamelijke klachten? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Kan uw kind goed alleen spelen? 
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Hartelijk dank voor het invullen. 

Is er nog informatie waar niet naar gevraagd is waarvan u denkt dat het van belang 
is om te weten? Zo ja, namelijk: 
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