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Geachte heer/mevrouw, 
 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van één van uw leerlingen heeft besloten zijn/haar kind aan te 
melden voor een dyslexieonderzoek bij Dyslexie Netwerk Pento verbonden aan het 
Audiologisch Centrum Zwolle. Hierbij zend ik u de aanmeldingsformulieren voor een 
onderzoek naar en/of behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.  
 
Om te kunnen beslissen of de leerling in aanmerking komt voor het vergoede dyslexietraject 
hebben we gegevens van u nodig. 
Hierbij doe ik u het aanmeldingsformulier toekomen voor school en verzoek ik u deze zo 
volledig mogelijk in te vullen. Wilt u ervoor zorgen dat het ingevulde formulier zo spoedig 
mogelijk wordt ondertekend en aan ouders teruggegeven?  
 
Nadat wij de aanmeldingsformulieren hebben ontvangen, kunnen wij beoordelen of aan de 
criteria voor vergoeding door de gemeente wordt voldaan.  
 
Deze criteria zijn o.a.: 

 Op minimaal 3 achtereenvolgende meetmomenten moet er sprake zijn van een 
 ernstige achterstand:  

- Uw kind behoort tot de 10% zwaksten (E-score) vergeleken bij de normgroep 
voor technisch lezen (woordniveau) 

of 
- Uw kind behoort tot de 10% zwaksten (E-score) voor technisch lezen 

(woordniveau) en bij de 10% zwaksten (E-score) voor spellen 
of  
- Uw kind behoort tot de 16% zwaksten (D-score) voor technisch lezen 

(woordniveau) en bij de 10% zwaksten (E-score) voor spellen 
 

 Gedurende de afgelopen periode heeft er minimaal 2x 12 schoolweken intensieve  
  hulp plaatsgevonden (minimaal 3x 20 minuten per week) die beschreven staat in 
 individuele handelingsplannen of een groepshandelingsplan. 

 
De vergoedingsregeling geldt voor alle kinderen tussen 7 en 13 jaar in het primair onderwijs 
die voldoen aan de gestelde criteria. 
 
Voordat u het aanmeldingsformulier terug geeft aan de ouders, is het van belang dat u aan 
de hand van onderstaande checklist controleert of de aanmelding compleet is. Wanneer dit 
niet het geval is, kunnen wij helaas de aanvraag niet in behandeling nemen.   
 
Hieronder volgt een checklist om het leerlingdossier op volledigheid te controleren. 
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 Aanwezig 
Deel   II. Aanmeldingsformulier school 
 

 

 Basisgegevens school en leerling                               
 

 

 Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem  (in A t/m E scores) 
 

 

 Beschrijving van het lees- en spellingprobleem 
 

 

 Signalering lees- en spellingproblemen 
 

 

 Duur en inhoud extra begeleiding op school, begeleider  
 

 

 Resultaten extra begeleiding en beschrijving evaluatie-instrumenten 
 

 

 Vaststelling stagnatie met vermelding instrumentarium en normcriteria 
 

 

 Argumentatie voor vermoedelijke dyslexie 
 

 

 Vermelding en beschrijving eventuele andere leerstoornissen 
 

 

 Handtekening directie! 
 

 

 
Aanvullende informatie aangaande het vergoede dyslexietraject kunt u vinden op 
www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl (downloads/gratis draaiboekjes masterplan dyslexie/voor 
school). 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Aukje Hiemstra,  
Secretariaat Dyslexie Netwerk Pento 
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