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Aanvraag dyslexie onderzoek  (MBO, HBO, WO) 

Aanmeldingsformulier voor studenten 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam ________________________________________ 

Voornamen  ________________________________________ 

Roepnaam ________________________________________ 

Geslacht □ m □ v

Geboortedatum ________________________________________ 

Moedertaal ________________________________________ 

Tweede taal ________________________________________ 

Contactgegevens 

Adres ________________________________________ 

Postcode   ________________________________________ 

Plaats  ________________________________________ 

Telefoon  ________________________________________ 

Mobiel nummer ________________________________________ 

E-mailadres  ________________________________________ 

Komt dyslexie in het gezin/de familie voor?  □ ja / □ nee  

Zo ja, bij welke gezins- of familieleden: 

_________________________________________________________________ 

Onderwijsgegevens 

Naam huidige school     __________________________________________________ 

Plaats          __________________________________________________       

Studiejaar/niveau          __________________________________________________ 

Studierichting                 __________________________________________________ 

Schoolloopbaan sinds basisschool: welke opleidingen achtereenvolgens doorlopen?

_____________________________________________________________________ 
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Reden van aanmelding 

Wat is de aanleiding om een dyslexieonderzoek aan te vragen?    

Inventarisatie studieproblemen 

Aankruisen indien van toepassing: 

� Traag leestempo 
� Dingen lezen die er niet staan, opdrachten verkeerd begrijpen 
� Moeite om de hoofdlijnen in een tekst te zien, ‘verdrinken’ in de informatie 
� Steeds weer herlezen van een stukje tekst en nog steeds dringt het niet door 
� Aantekeningen maken tijdens les of college is lastig 
� Je krijgt niet op papier wat je in gedachten hebt 
� Het lukt maar niet om een opdracht op de juiste manier te maken 
� Je hebt informatie verzameld voor een scriptie of werkstuk, maar weet niet waarmee je moet 

beginnen  
� Spellingvaardigheid is zwak: veel schrijffouten in dictees of andere schrijfopdrachten 
� Veel moeite (gehad) met het leren van Engels, Frans, Duits of andere talen 
� Vaak onvoldoende halen bij toetsen of examens 
� Plannen en organiseren van studieactiviteiten gaat moeizaam 
� Taken krijg je niet op tijd af 
� Ongestructureerd werken 
� Onvoldoende werkverzorging 
� Je vergeet afspraken 
� Afname van tempo en nauwkeurigheid als er onder druk gewerkt moet worden 
� Concentratieproblemen 
� Afleidbaar als er iets om je heen gebeurt 
� Maximum aantal minuten dat je rustig achter elkaar kunt blijven zitten om aan een 

studietaak te werken: _______ 
 Wanneer er rumoer om je heen is veel moeite om de les te blijven volgen 
 Faalangst 
� Uitstelgedrag (niet beginnen aan het werk, taken vermijden) 
� Overige problemen:

Wat zijn op dit moment de grootste problemen? Hoe lang bestaan deze problemen al?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Wat gaat er goed bij je studie? Waarvoor behaal je goede resultaten? Op welke manier leer je 
gemakkelijk? 

Zijn er bijzonderheden (geweest) op medisch / lichamelijk gebied? □ ja / □ nee 

Toelichting   

Indien er leerproblemen zijn geweest, welke hulp en begeleiding heb je daarvoor gekregen? 

Wat is het effect van de hulp geweest? 

Is er eerder psychologisch onderzoek verricht?  □ ja / □ nee 

Soort onderzoek __________________________________________________  

Datum __________________________________________________ 

Naam/instantie __________________________________________________ 

Is er sprake (geweest) van therapeutische behandeling door bijv. een psycholoog □ ja / □ nee 

Soort therapie   __________________________________________________ 

Naam/instantie   __________________________________________________ 

Wanneer  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Verklaring 

Ondergetekende gaat akkoord met deelname aan het dyslexieonderzoek. 

Ondergetekende(n) geeft toestemming voor het opnemen van  de persoons- en onderzoeksgegevens 
het databestand van het Dyslexie Centrum Twente. 
De gegevens blijven twee jaar in het systeem. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

Handtekening student ________________________________________ 

Datum   ___________________________ 

Plaats    ___________________________ 

Indien de student minderjarig is, is de handtekening van ouders noodzakelijk 

Handtekening vader/voogd/verzorger (*) _________________________________________ 

Datum   ___________________________ 

Plaats    ___________________________ 

Handtekening moeder/voogd/verzorger (*) _______________________________________ 

Datum   ___________________________ 

Plaats    ___________________________ 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
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