
Checklist dyslexieverklaring voor scholen en instellingen 

 

Vraag Check 

Inhoud psychodiagnostisch rapport bij de dyslexieverklaring  

 
Is er een psychodiagnostisch onderzoeksrapport bijgevoegd waarin minimaal de 
volgende onderdelen op navolgbare wijze aan bod komen? 

 Onderkennende diagnose (classificatie) 

 Verklarende diagnose (grondslag) 
 Indicerende diagnose (aanpak, samenhang met eventuele andere 

stoornissen, belemmeringen) 
 

 

 

Staat er een datum op de verklaring? 1 

 

 

 
Blijkt uit de rapportage dat andere oorzaken van de lees- en spellingsproblemen zijn 
uitgesloten? 
 

 

 
Wordt duidelijk aangegeven welke specifieke  belemmeringen op het gebied van 
lezen en/of spelling de student/leerling ondervindt? 
 

 

 
Wordt duidelijk aangegeven welke behandeling en materiele voorzieningen deze 
leerling/student nodig heeft?  
 

 

 
Wordt duidelijk aangegeven welke begeleiding deze leerling/student nodig heeft? 

 

 

 
Wordt  duidelijk aangegeven welke compensaties/dispensaties deze student/leerling 
nodig heeft? 
 

 

Kwaliteit van de professional  

 
Is de verklaring ondertekend door een geregistreerde deskundige psycholoog of 
orthopedagoog? 2 

 GZ-psycholoog (BIG) 

 Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) 
 Kinder- en Jeugdpsycholoog (SKJ) 
 Orthopedagoog generalist (NVO) 
 Postmaster orthopedagoog (SKJ) 

 Deelnemers NKD/NRD 
 

 

Vorm van de dyslexieverklaring  

 
Is de geldigheidsduur aangegeven? 3 
 

 

 

1. Een gedateerde verklaring biedt de mogelijkheid om te checken of de in de verklaring 

opgenomen behandeling, begeleiding en compensaties/dispensaties nog van toepassing 

zijn en/of actualisatie aan de orde is. 

 

2. De volgende register zijn openbaar: 

 https://www.bigregister.nl/  

 https://www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html 

 https://skjeugd.nl/register-zoeken 

 https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx 

https://www.bigregister.nl/
https://www.psynip.nl/contact-en-service/vind-een-psycholoog.html
https://skjeugd.nl/register-zoeken
https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoeken-in-registers.aspx


 https://skjeugd.nl/register-zoeken  

 

Om te checken of een deskundige  is aangesloten bij één van de kwaliteitsinstituten dys-

lexie kunt u de website  www.nrd-kd.nl raadplegen. Op de website van de NVO htt-

ps://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoek-een-dyslexiedeskundige.aspx kunt u opzoeken 

of een daar geregistreerde  orthopedagoog  heeft aangegeven deskundig te zijn op het ter-

rein van dyslexie. 

3. Een diagnose is in beginsel onbeperkt geldig. De in de verklaring opgenomen behandeling, 

materiele voorzieningen, begeleiding, compensaties en dispensaties zijn dat niet. Een leer-

ling heeft in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld baat bij heel andere faciliteiten dan op 

de basisschool.  

 

https://skjeugd.nl/register-zoeken
https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoek-een-dyslexiedeskundige.aspx
https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/zoek-een-dyslexiedeskundige.aspx

