Stap 3. Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een locatie van OnderwijsAdvies of op
de betreffende school.
Het onderzoek betreft zowel onderkennende als verklarende aspecten van
de diagnose. In onderkennende zin gaat het om woordlezen, tekstlezen,
spelling en een stelproduct. In verklarende zin wordt een aantal taken uit
diverse onderzoeksinstrumenten uitgevoerd.

Stap 4. Analyse van de gegevens en het opstellen van de
dyslexieverklaring
De rapportage vindt plaats in de vorm van een onderzoeksverslag en indien
van toepassing een dyslexieverklaring, die zowel ouder(s)/verzorger(s) als
school per post ontvangen. Er vindt geen rapportagegesprek plaats, maar
dit behoort (tegen extra betaling) tot de mogelijkheden.

Kosten
De kosten voor het ‘Dyslexie onderzoek, niet vergoed vanuit de Jeugdwet’
zijn onder andere afhankelijk van of er al dan niet een
intelligentieonderzoek moet worden afgenomen.
Vindt het onderzoek plaats op een locatie van OnderwijsAdvies, dan zijn de
kosten:
zonder intelligentieonderzoek: € 605,- per leerling
•
met intelligentieonderzoek: € 930,- per leerling
•
Deze kosten zijn exclusief:
rapportagegesprek: € 93,- (exclusief reistijd)
•
handelingsgericht verslag: € 186,•
reistijd, indien het onderzoek op school plaatsvindt
•
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Dyslexie Onderzoek
Niet vergoed vanuit de Jeugdwet

Aanmelding voor ‘Dyslexie Onderzoek, niet vergoed vanuit de Jeugdwet’
Een leerling komt in aanmerking voor een (niet vergoed) onderzoek naar
dyslexie indien:
• er hardnekkige lees- en/of spellingproblemen zijn (prestaties op niveau
E/V-)
• er langdurig begeleiding op ondersteuningsniveau 3 is gegeven op het
betreffende probleemgebied
• er een duidelijk verschil is tussen het zwakke lees- en/ of
spellingniveau en de prestaties op de CITO toetsen Begrijpend Lezen
en Rekenen-Wiskunde (deze prestaties zijn duidelijk hoger)
• de lees- en/of spellingproblemen de primaire reden van zorg zijn

2. Relevante gegevens uit het schooldossier (eventuele stukken met
betrekking tot oudergesprekken, logopedie, verricht onderzoek door
derden, en dergelijke).
3. Handelingsplannen (van de laatste twee jaar).
4. De beschikbare Entreetoetsen.
Alle gegevens dienen opgestuurd te worden naar
de betreffende locatie van OnderwijsAdvies
onder vermelding van ‘Dyslexie Onderzoek - niet
vergoed’.

Stap 2. Analyse van de gegevens en
besluitvorming met betrekking tot verder
onderzoek

Procedure

Stap 1. Verzamelen van gegevens bij school en ouders
De school en ouders vullen de volgende formulieren in:
• Vragenlijst Dyslexie leraar
• Vragenlijst Dyslexie voor ouder(s)/verzorger(s)
Deze formulieren zijn te downloaden op de website van OnderwijsAdvies.
De school verzamelt verder ook de volgende gegevens:
1. Alle Leerlingvolgsysteem-gegevens vanaf groep 1-2 t/m de huidige
groep, de ‘leergeschiedenis’:
• CITO-toetsen kleuterbouw (eventueel aanvullende gegevens),
• DMT + AVI-toetsen
• Leestempo – Leestechniek toetsen
• SVS
• (CITO) Begrijpend lezen
• (CITO) Rekenen-Wiskunde
• recent afgenomen PI-dictee (ruwe gegevens)
• eventuele andere toetsen (bijvoorbeeld begrijpend luisteren
leeswoordenschat)
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Analyse van de gegevens door OnderwijsAdvies kan leiden tot de volgende
stappen:
Vervolg a: verder uitvoeren van het onderzoek dyslexie (stap 3)
Als voor de juiste beeldvorming een intelligentieonderzoek nodig is, kan
dit door OnderwijsAdvies worden uitgevoerd.
• Voor leerlingen tot en met groep 5 is intelligentieonderzoek noodzakelijk.
• Voor leerlingen vanaf groep 6 is intelligentieonderzoek afhankelijk van de
prestaties op begrijpend lezen en/of rekenen. Indien deze scores (ruim)
voldoende zijn dan is intelligentieonderzoek niet nodig.
Vervolg b: geen aanleiding tot verder onderzoek
Als een leerling naar aanleiding van de dossieranalyse niet in aanmerking
komt voor het dyslexie onderzoek (niet vergoed) wordt de conclusie
schriftelijk meegedeeld aan school /ouders en bedragen de kosten
€ 93,- per leerling.
Vervolg c: aanleiding tot een ander onderzoek
De problematiek is complex. Een breder psychodiagnostisch onderzoek is
wenselijk. Er wordt advies uitgebracht aan school/ouders.

