
 

Aanmelding dyslexie                                         

Stap 1 
Check: 
 

1. Regulier of speciaal basisonderwijs    Ja  ga door naar 2 

Nee    ouders betalen onderzoek en behandeling zelf 

            
2. Kind in groep 3-4-5-6-7-8?  Ja   ga door naar 3 

      Nee  ouders/school betalen onderzoek en behandeling zelf 

3. Stoornissen (ADHD, PDD nos e.d.)       Ja  ga door naar 4 

Nee  ga door naar 4 

4. Andere leerproblemen   Ja  ga door naar 5 

Nee  ga door naar 5 

5. School levert aan middels onderwijskundig rapport (OWR): 
a. Informatie uit het Leerlingvolgsysteem (LVS) met de volgende kenmerken (eisen): 

Lezen/spellen moet minimaal driemaal zijn getoetst (b.v. CITO toets gedateerd!!) 
1. Lezen moet minimaal driemaal op een E niveau zijn getoetst (= laagste 10% van het 

normgemiddelde lezen) of 
Nee    eerst drie meetmomenten aan kunnen tonen = doorbehandelen en 

nog eens meten 
Ja  ga door naar 5b 

b. Tussen de meetmomenten moet extra zijn begeleid op zorgniveau 3 op basis van een 
handelingsplan waarin doel, middelen, begeleidingsfrequentie en evaluatie. 

1. Ouders moeten getekend hebben 
2. Het plan moet door gediplomeerd IB-er of RT-er zijn opgesteld. 

Nee    eerst twee perioden volgens een handelingsplan begeleiden en het 
     effect meten 

Ja  ga door naar 6 
 

6. Het Onderwijskundig rapport  (OWR) 
‘signalering en aanmelding moet worden 
ondertekend door directeur, IB-er en ouders 
aan ons worden toegezonden. 

7. Na ontvangst van het OWR   

a. mét de toetsgegevens 

b. mét de twee handelingsplannen 
en oudervragenlijsten. 

8. Ontvankelijk verklaren door GZ 
psycholoog/orthopedagoog-generalist (alleen 
voor basisschool leerlingen). 

9. Verklaring ontvankelijkheid aan ouders 
versturen waarna de intake wordt gepland. 

 

Start stap 2.  

Alle volgende stappen voeren wij binnen de praktijk 
uit. 
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Stap 1

Bepalen aanwezigheid en ernst 

lees- en/of spellingproblemen

Stap 2

Differentiaal diagnostisch

Onderzoek dyslexie

JA

JA

Stap 3

Evaluatie dyslexie indicatoren

JA

Stap 3

Evaluatie dyslexie indicatoren

Stap 4

Modificatie dyslexie index
Evaluatie differentiaal diagnostische indicatoren

/ relevante comorbiditeit

JA

Indicatie dyslexie

NEE

NEE

Verwijzing ander specialisme.

Uitstel definitieve diagnose

JA

negatief

Geen verdere diagnose

Terugverwijzing naar school

Geen indicatie dyslexie

Multiple stoornis

positief

Geen indicatie dyslexie

Extra begeleiding school 

of anders

 


