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Aanvraag dyslexie-onderzoek 

Aanmeldformulier voor school (voortgezet onderwijs) 

Leerlinggegevens 

Naam 

Geboortedatum 

Geslacht 

Schoolgegevens 

Naam 

Locatie en klas 

Niveau 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoon 

Verwijzer (contactpersoon) 

Naam 

E-mail adres

Handtekening

Reden van aanmelding 

Er is een vermoeden van dyslexie. Dit vermoeden is gebaseerd op: 

Achterstandscriterium 

Er is sprake van een significante achterstand bij het lezen en/of spellen. 

 Lezen 
              Spelling 

Hardnekkigheidcriterium 

Op de basisschool was al een vermoeden wat betreft eventuele dyslexieproblemen. 
Er is extra begeleiding geweest op de basisschool voor lezen.
Er is extra begeleiding geweest op de basisschool voor spelling. 
Er is extra begeleiding geweest op het voortgezet onderwijs voor lezen.
Er is extra begeleiding geweest op het voortgezet onderwijs voor spelling.
Uit evaluaties blijkt dat de achterstand blijft bestaan.
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Overige 

Lees- en/of spellingproblemen komen voor binnen de familie. 

Anders, namelijk 

De volgende kenmerken komen voor bij deze leerling: 

Leesproblemen:

laag leestempo 
onnauwkeurig lezen
veel details missen
moeite met scheiden van hoofd en bijzaken 
vaker moeten lezen om te weten wat er staat 
moeite met opzoeken van informatie 
vragen of opdrachten verkeerd interpreteren 
moeite met meerkeuzevragen
ervaart geen leesplezier
grote vermoeidheid na veel lezen 

Opmerkingen:

Spellen:

schrijft woorden fonetisch
moeite met toepassen van spellingregels
moeite met inprenten van weetwoorden
zeer wisselende spellingprestaties
moeite om foutloos over te schrijven of over te typen
moeite met het maken van aantekeningen en tegelijkertijd volgen van de les

Opmerkingen:
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Opmerkingen:

Werkhouding / gedrag:

moeite met memoriseren (feitenkennis, stampwerk) 
woordvindingsproblemen tijdens het vertellen 
moeite met organisatie
moeite met planning
concentratieproblemen 
snel afgeleid
onzelfstandig / leerkrachtafhankelijk 
motivatieproblemen
faalangst
sociale problemen
gedragsproblemen

moeite met:

leren van woordjes 
spelling
grammatica 
leesbegrip 
uitspraak
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 Vreemde talen:

Taken die een beroep doen op geletterdheid:

moeite met:

begrijpend lezen
opstellen van teksten (boekverslagen, samenvatting)
zelf corrigeren van oefeningen
overnemen van aantekeningen van het (digi)bord
tempo en nauwkeurigheid, deze nemen af als wanneer onder druk gewerkt moet worden

Opmerkingen:



Waarover maakt u zich het meest zorgen bij de leerling? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Waarover maakt u zich het meest zorgen bij de leerling?

Over welke eigenschappen van de leerling bent u tevreden? 

Toevoegen bij aanmeldingsformulier 

• Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem  basisschool (volledige uitdraai)

• Handelingsplannen waarin is opgenomen:

o beschrijving van het lees/spelling probleem;

o wanneer voor het eerst gesignaleerd en gestart met begeleiding;

o welke begeleiding, door wie, hoe lang, wanneer, welke methode;

o meetmomenten (-instrumenten), resultaten, evaluaties.

• Eventuele verslaglegging van eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek,
gedragsonderzoek)
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Het ingevulde en ondertekende formulier kan opgestuurd worden naar 
DCTwente
Demmersweg 3
7556 BN  Hengelo 
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