
Aanmeldingsformulier school dyslexieonderzoek in het kader van de vergoede dyslexiezorg 

Datum invullen 

Ingevuld door 

Gegevens kind 

Achternaam 

Voornaam (voluit) 

Geboortedatum 

Gegevens school 

Naam school 

Adres 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

Naam leerkracht 

E-mail adres leerkracht

Naam Intern Begeleider 

E-mail adres Intern Begeleider

Naam directie 

Leerling zit op school sinds 

Huidige groep 

Didactische leeftijd (DL) 

Groepsverloop     (1 – 2 – enz., inclusief 
eventuele doublure of overslaan van een 
groep) 

Type onderwijs (basis/speciaal, etc.) 

BRIN nummer 

Handtekening directie 
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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 de leerling 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 
de leerling? 
Toelichting: 

Had u deze problemen verwacht naar aanleiding van zijn/haar eerdere ontwikkeling? 
 Nee, omdat:

 Ja, omdat:

Heeft er eerder onderzoek plaatsgevonden door bijv. kinderarts, psycholoog of iemand 
anders? 
 Nee
 Ja, in ________________ Soort onderzoek: ________________________________

Naam/adres onderzoeker: ______________________________________________
____________________________________________________________________

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

 Zo ja, graag in overleg met en met toestemming van ouders de verslagen
meesturen die ouders niet in bezit hebben.
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Heeft de leerling regelmatig onderwijs gemist  i.v.m. ziekte? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Heeft de leerling om andere redenen veel onderwijs gemist? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Heeft school extra hulp en ondersteuning geboden? 
 Nee
 Ja, sinds:

  Zo ja, handelingsplannen bijvoegen van in ieder geval het laatste half jaar tot  
een jaar. 

Heeft de geboden hulp het gewenste resultaat gehad? 
Graag motiveren waarom wel of niet. 

mailto:dyslexie@pento.nl
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Ontwikkeling 

Is er, of was er in het verleden, sprake van problemen in de taal-/spraakontwikkeling bij 
de leerling? 
 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 
Eventuele aanvullingen: 

Heeft de leerling moeite of problemen (gehad) met: 
 Aanleren van liedjes of versjes
 Onthouden van een vraag of meerdere opdrachten 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
 Auditieve synthese
 Auditieve analyse
 Fonemisch bewustzijn
 Tellen
 Aanleren van cijfers
 Aanleren van letters
 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)
 Topografie
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Zijn er bijzonderheden te vermelden over de motorische ontwikkeling (grove/fijne 
motoriek, links-/rechtshandig)? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Welke van de volgende eigenschappen/kenmerken zijn van toepassing op de leerling in 
de schoolsituatie? 

 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:

Kunt u beschrijven hoe de leerontwikkeling van de leerling verloopt (opname van de 
leerstof, vasthouden van de leerstof, generalisatie van de leerstof)? 
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Zijn er problemen die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van de leerling? 
 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:

Toelichting: 

Wanneer er sprake is van concentratieproblemen, graag aanvinken wat van toepassing is 
bij de leerling: 
 is snel afgeleid
 concentratieproblemen tijdens de instructie
 kan gegeven instructie moeilijk vasthouden
 kan moeilijk zelfstandig starten
 heeft moeite met doorwerken
 krijgt taken niet af
 concentratieproblemen bij alle vakken
 is snel dingen kwijt
 friemelt veel/heeft regelmatig dingen in zijn/haar handen

Concentratieproblemen treden op sinds groep: ……….. 

Zijn er ook situaties waarin de concentratieproblemen niet aan de orde zijn (bijvoorbeeld 
bij rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, gymnastiek)?  
 Nee
 Ja, in de volgende situaties:
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Specifieke problemen 

Hoe zou u de problemen op het gebied van technisch lezen omschrijven?  
 Licht
 Matig
 Ernstig

Vanaf welke groep treden deze problemen op? 

Met welke (deel)vaardigheden van het technisch lezen heeft de leerling nog problemen? 
 Klank/tekenkoppeling:

Welke zijn nu nog problematisch?
 Auditieve synthese
 Lettervolgorde in woorden
 Vloeiendheid bij het lezen (lang nadenken, twijfelen, veel zelfcorrecties)

Hoe zou u het lezen van de leerling karakteriseren? 
 Leest accuraat maar traag, woorden worden eerst in stilte gedecodeerd, dan

uitgesproken
 Spelt woorden nog geregeld hardop tijdens het lezen, maar maakt daarbij

nauwelijks fouten
 Leest vlot, maar raadt geregeld woorden en maakt daarbij veel fouten die de

betekenis aantasten
 Leest traag, spellend en maakt veel fouten
 Stillezen gaat beduidend beter dan hardop lezen
 Anders, namelijk:

Hoe zou u de problemen op het gebied van begrijpend lezen omschrijven? 
 Geen problemen
 Licht
 Matig
 Ernstig

Wanneer er sprake is van problemen met begrijpend lezen, vanaf welke groep treden deze 
problemen op en wat is volgens u de oorzaak? 

Zijn de leesproblemen van invloed op het leesplezier/de leesmotivatie? 
 Nee
 Ja

Hoe zou u de problemen op het gebied van spelling omschrijven? 
 Licht
 Matig
 Ernstig

Vanaf welke groep treden deze problemen op? 

mailto:dyslexie@pento.nl
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Met welke (deel)vaardigheden van spellen heeft de leerling nog problemen? 
 Klank/tekenkoppelingen:

Welke zijn nu nog problematisch?
 Auditieve analyse
 Vloeiendheid bij het spellen (lang nadenken, twijfelen, veel zelfcorrecties)
 Spellingregels o.a.:
 Open/gesloten lettergreepregel
 De regel van verlenging voor eind -t/-d (bijv. paarden, dus paard eindigt op

een -d)
 Werkwoordspelling (vanaf groep 6)
 Anders, namelijk:

Hoe zou u het spellen van de leerling karakteriseren? 
 Gaat sterk op zijn/haar gehoor af (maakt daardoor veel fonetische fouten)
 Heeft onvoldoende kennis van de spellingregels
 Past spellingregels onvoldoende (geautomatiseerd) toe
 Maakt gebruik van ezelsbruggetjes/geheugensteuntjes.

Zo ja, voor welke regels:
 Anders, namelijk:

Heeft de leerling problemen met het schrijven van verhalen? 
 Nee
 Ja

Zo ja, waaruit bestaan deze problemen?

Is er een verschil in spellingprestaties tijdens dictees en tijdens verhalen schrijven?   
 Nee
 Ja

Zo ja, welk verschil precies?

Wisselen de lees- en spellingprestaties van de leerling sterk onder invloed van spanning, 
tijdsdruk of van dag tot dag? 
 Nee
 Ja, namelijk:

Heeft u het vermoeden dat de problemen op gebied van lezen (en spellen) worden 
veroorzaakt door dyslexie? 
 Ja
 Nee

mailto:dyslexie@pento.nl
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Hoe zou u de problemen op het gebied van rekenen omschrijven? 
 Geen problemen
 Licht
 Matig
 Ernstig

Vanaf welke groep treden deze problemen op?

 Is er sprake van automatiseringsproblemen? (bijv. basissommen t/m 20, tafels en
regels, etc.)
 Nee
 Ja

Zo ja, waaruit bestaan deze problemen?

 Is er sprake van problemen met het rekeninzicht?
 Nee
 Ja

Zo ja, waaruit bestaan deze problemen?

Wanneer er problemen zijn met het rekeninzicht: 
Hoe scoort de leerling op de methode gebonden toetsen? 

Is er een verschil in scores tussen de methode gebonden toetsen en de methode 
onafhankelijke toetsen? 

 Nee
 Ja

Zo ja, kunt u aangeven waardoor dit verschil is ontstaan?

  Voeg een complete uitdraai van het leerlingvolgsysteem (alle vakgebieden)   

   toe in A tot en met E scores (indien mogelijk inclusief groeicurve). 

Hartelijk dank voor het invullen. 
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