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Aanvraag dyslexie onderzoek   

Aanmeldingsformulier voor Volwassenen 

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 

Schoolloopbaan sinds basisschool: welke opleidingen achtereenvolgens doorlopen? Diploma behaald  

1____________________________________________________________________ □ ja / □ nee

2____________________________________________________________________ □ ja / □ nee

3____________________________________________________________________ □ ja / □ nee

4____________________________________________________________________ □ ja / □ nee
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Reden van aanmelding 

Wat is de aanleiding om een dyslexieonderzoek aan te vragen?    

Inventarisatie problemen 

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 een vergadering of cursus is lastig
Moeite hebben om gedachten op papier te zetten
Het lukt maar niet om een opdracht op de juiste manier te maken 
Bij opdrachten voor cursus of werk, niet weten waarmee te beginnen
Spellingvaardigheid is zwak: veel schrijffouten
Veel moeite (gehad) met het leren van Engels, Frans, Duits of andere talen
Vaak onvoldoendes halen bij toetsen of examens
Plannen en organiseren van werkgerelateerde activiteiten gaat moeizaam
Niet tijdig afkrijgen van werkzaamheden
Uitstelgedrag (niet beginnen aan het werk, taken vermijden)
Moeite met het onthouden van afspraken
Afname van tempo en nauwkeurigheid als er onder druk gewerkt moet worden
Concentratieproblemen
Maximum aantal minuten achter elkaar kunnen werken aan een werkopdracht / 
studietaak: ……
In rumoerige situaties moeite om de aandacht te richten
Faalangst
Overige problemen

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

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Wat gaat er goed tijden werk? Wat zijn de sterke kanten?

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

Toelichting   

Indien er leerproblemen zijn geweest, welke hulp en begeleiding is er geboden? 

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 DCTwente. 
De gegevens blijven twee jaar in het systeem. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

Handtekening  ________________________________________ 

Datum   ___________________________ 

Plaats    ___________________________ 

Het ingevulde en ondertekende formulier kan opgestuurd worden naar 

DCTwente 
Demmersweg 9-13 
7556 BN  Hengelo
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