Bijlage 5 – Voorbeeld van procedure bij vermoeden van dyslexie binnen
Samenwerkingsverband A
Wanneer vakdocenten, ouders of een leerling zelf vermoeden dat er sprake is van dyslexie,
geven zij dit door aan de mentor. Deze haalt bij de dyslexiecoach de intakevragenlijsten op
voor mentor en docenten (bijlagen 7 en 8).
Mentor en docenten vullen deze vragenlijsten in. De mentor verzamelt ze en levert ze bij de
dyslexiecoach in.
De dyslexiecoach maakt een samenvattend verslag van de informatie en beoordeelt of verder
onderzoek noodzakelijk is. In geval van twijfel overlegt zij met een medewerker van het
Samenwerkingsverband (SWV).
Indien verder onderzoek noodzakelijk is, start de coach met de Intakefase. De onderzoeks- en
indiceringfase worden door Praktijk X uitgevoerd.
Intake
• De dyslexiecoach gaat in het dossier van de leerling na of er al eerder sprake is geweest
van ernstige lees- en/of spellingproblemen die het recente vermoeden van dyslexie
bevestigen. Informatie over testresultaten en begeleiding kunnen meer duidelijkheid
verschaffen over de hardnekkigheid van de eventueel reeds bekende problemen. Wanneer
er namelijk al sprake is geweest van begeleiding en dit niet het gewenste resultaat heeft
opgeleverd, is dat een goede indicator van hardnekkigheid.
• De dyslexiecoach voert een intakegesprek met de leerling waarin helder moet worden hoe
de leerling de problemen op het gebied van lezen en spelling ervaart. De vraag die door
de leerling beantwoord moet worden is waar hij precies problemen mee heeft.
• De leerling krijgt een vragenlijst mee naar huis die door de ouder(s)/verzorger(s) dient te
worden ingevuld (bijlage 13). Tevens moeten de ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsformulier invullen om de gegevens van hun kind beschikbaar te stellen voor onderzoek bij
Praktijk X.
• Wanneer de aangemelde leerling in klas 1 zit, neemt de dyslexiecoach contact op met de
basisschool van de leerling om inzicht te verkrijgen in de leergeschiedenis. Hiervoor is een
‘vragenlijst basisschool’ beschikbaar (zie bijlage 1).
• De dyslexiecoach heeft aan het eind van de intakefase een zo compleet mogelijk dossier
opgebouwd (zie overzicht aan te leveren gegevens in bijlage 9 en 10).
Afname testen
Wanneer een leerling wordt opgenomen in het testtraject, maakt de dyslexiecoach een
afspraak met de leerling om de testen af te nemen. Dit dient te gebeuren op een rustige plek
in school waar de leerling zich goed kan concentreren en waar audioapparatuur aanwezig is.
De volgende testen worden afgenomen bij leerlingen uit klas 1 en 2:
1. Leessnelheid Tekenbeet (signaleringstoets bij Protocol dyslexie voortgezet onderwijs)
2. Dictee Het wonderlijke weer (signaleringstoets bij Protocol dyslexie voortgezet onderwijs)
3. EMT-A (Brus & Voeten, 1973) Normering in Van den Bos, Lutje Spelberg, Scheepstra &
De Vries, 1994
4. De Klepel-A (Van den Bos, Lutje Spelberg, Scheepstra & De Vries, 1994)
5. AVI 9B (vo-normering gebruiken in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008)
6. Het Kijkbewijs (zie bijlage 10 in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008)
7. Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) (Van den Bos & Lutje Spelberg, 2007)
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De volgende testen worden afgenomen bij leerlingen uit klas 3 en hoger:
1. EMT-A (normering 16-jarigen gebruiken in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008).
2. De Klepel-A (normering 16-jarigen gebruiken in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven,
2008)
3. AVI 9B (vo-normering gebruiken in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008)
4. Het Kijkbewijs (zie bijlage 10 in Kleijnen, Steenbeek-Planting & Verhoeven, 2008)
5. Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL) (Van den Bos & Lutje Spelberg, 2007)
De uitslag van de testen worden ingevuld op de scoreformulieren en toegevoegd aan het dossier.
Aan het dossier van leerlingen in klas 3 en hoger moeten een drietal schrijfproducten toegevoegd worden, bijvoorbeeld een spontaan geschreven verslag in het Nederlands of een proefwerk geschiedenis, waarbij uitgebreide antwoorden opgeschreven zijn.
Het volledige dossier wordt opgestuurd naar Mevrouw W. Deze stuurt na controle de gegevens
door naar Praktijk X.
Afronding
De uitslag van het onderzoek wordt door Praktijk X naar de ouders gezonden. Praktijk X vraagt
hen toestemming het ook naar de school te sturen. Indien ouders deze toestemming niet
geven, wordt het onderzoek niet door het SWV bekostigd en zullen zij het zelf moeten betalen. Wanneer toestemming is gegeven, komt een kopie van de dyslexieverklaring en van het
rapport in het dossier van de leerling.
De dyslexiecoach informeert alle betrokkenen op school. Het is de taak van de dyslexiecoach
om er op toe te zien dat de docenten de handelingsadviezen van Praktijk X uitvoeren.
De dyslexiecoach zal het contact met de dyslectische leerling en zijn of haar ouders onderhouden
en waar nodig ondersteuning bieden in het zoeken naar oplossingen voor problemen.
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