
Dyslexie Instituut
Drechtsteden

Badweg 7 | 3312 AB Dordrecht | T 078 6313533 | M 06 23 89 5787 

m.wiertsema@obdordt.nl | dyslexieinstituutdrechtsteden.nl

Gz-psycholoog | BIG registratie 79052762325 | NVO Orthopedagoog Generalist 5957 | Psycholoog NIP 91508 

Registerpsycholoog NIP K&J | NKD aansluitnummer 17114 | AGBCode praktijk 94063356 | AGBCode 

Zorgverleners 94004285 | K.v.K. 23066320 | IBAN NL29 ABNA 0495581089

Marijke Wiertsema

INFORMATIEBRIEF DYSLEXIE INSTITUUT DRECHTSTEDEN 
VOOR DE OUDERS/VERZORGERS

Kinderen met een hulpvraag
Sommige kinderen hebben moeite om in een groep of klas samen te leren en spelen.  
Bijvoorbeeld omdat ze de lees- en spellingstof moeilijk kunnen volgen. Het gevolg is dat zij 
moeite hebben met concentratie of gedrag, of het vinden van aansluiting bij klasgenoten. 

Als het de school niet lukt om een kind op zorgniveau 3 passende ondersteuning te bieden,  
kan zij de hulp inschakelen van Dyslexie Instituut Drechtsteden (DID) in. Dat is bij uw kind het 
geval. Maar wij gaan alleen aan de slag als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Hieronder leest u over de werkwijze die DID daarbij hanteert en de rol die u en de school daarbij 
spelen. Ook leest u hoe DID omgaat met de privacy en rechten van u en uw kind. Voor meer 
informatie hierover kunt u de gedragscode bij DID opvragen.

Dyslexie Instituut Drechtsteden
De Gz-psycholoog van DID die individuele onderzoeken doet, is universitair opgeleid en des- 
kundig in de psychodiagnostiek. Zij heeft veel kennis van de onderwijsbehoeften van leerlingen 
en van onderwijsleersituaties. 

De Gz-psycholoog van DID komt ook op de school van uw kind en is hierdoor bekend met de  
leerkrachten en de intern begeleider. Ze heeft een goed beeld van wat mogelijk is aan extra  
hulp binnen basisscholen en wanneer er mogelijk hulp buiten de klas en/of school nodig is. 

Het advies van de Gz-psycholoog van DID is afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. 
Het is zoveel mogelijk gericht op de praktische mogelijkheden binnen de groep en de school. 
Ondersteuning buiten school is altijd op individueel niveau en wordt gegeven door een deskun-
dige logopedist.
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Werkwijze Dyslexie Instituut Drechtsteden

1. Schriftelijke aanmelding en vragenlijst 
Het traject van een individueel onderzoek start met een schriftelijke aanmelding. Hierin staat  
de hulpvraag die u samen met de school hebt geformuleerd omschreven en wordt u gevraagd 
schriftelijke toestemming te geven voor het onderzoek. 

Zowel u als de school krijgen een intakevragenlijst om in te vullen. De vragenlijst voor school 
geeft inzicht in de reden van aanmelding, de leervorderingen en het gedrag van uw kind in de 
klas. De vragenlijst voor u bevat vragen over de ontwikkeling van uw kind en het gedrag in de 
thuissituatie. 

Soms is er informatie van andere deskundigen nodig, zoals de logopediste van uw kind of een 
schoolarts. Die informatie vragen we alleen op met uw toestemming. 

De vragenlijst voor ouders kunt u na invulling en ondertekening digitaal aan ons toesturen.  
De vragenlijst is vertrouwelijk. Informatie die relevant is voor de hulpvraag, wordt opgenomen  
in het schriftelijke verslag. 

2. Onderzoek 
Na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier legt de Gz-psycholoog van DID  
de datum vast voor het individueel onderzoek en informeert u daarover. 

De Gz-psycholoog maakt gebruik van verschillende technieken om de hulpvraag te beant- 
woorden, bijvoorbeeld: 
 • Een aanvullend gesprek met u. 
 • Het afnemen van individuele tests en toetsen.
 • Het laten invullen van gedrags- en persoonlijkheidsvragenlijsten.
 • Een gesprek met uw kind. 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mogelijkheden, de eigenschappen,  
vaardigheden en/of interesses van uw kind en daaruit volgend, de onderwijsbehoeften van  
uw kind. Een onderzoek duurt twee ochtenden en wordt individueel in de praktijk aan de  
Badweg 7 te Dordrecht uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er voor analyse van antwoorden  
een geluidsopname van de testonderdelen gemaakt wordt. 
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3. Verslag en adviesgesprek 
Na het onderzoek vertaalt de Gz-psycholoog van DID de onderzoeksbevindingen in een conclu-
sie met onderwijsbehoeften van uw kind en legt deze vast in een schriftelijk verslag. Hierin staan 
de relevante gegevens voor het beantwoorden van de hulpvraag. Vervolgens vindt er samen met 
u een uitslaggesprek plaats. Het uitslaggesprek op school wordt gevoerd met één van beide 
ouders of met beide ouders en de behandelend logopedist. Ook de school en de logopedist 
krijgen van u een kopie van het verslag.  

Dossiervorming, privacy en meldcode 
DID verwerkt individuele persoonsgegevens en valt onder de werking van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP, 2001). Dit betekent dat wij zorgvuldig om moeten gaan met de gege-
vens van u en uw kind. Wij hanteren daarom een gedragscode waarin rechten en plichten van 
betrokkenen staan. De Gz-psycholoog werkt volgens deze gedragscode die is afgeleid van de 
beroepscodes van de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP), vrijgevestigde psychologen 
(LVVP) en orthopedagogen (NVO). U kunt de gedragscode bij ons opvragen.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, geeft u DID toestemming om de persoonsge-
gevens van uzelf en uw kind in een bestand op te nemen. Voor een individueel onderzoek wordt 
een dossier op naam van uw kind aangelegd. In dit dossier worden de aanmelding en de vragen-
lijsten, eventueel opgevraagde informatie van andere deskundigen, het onderzoeksmateriaal en 
het verslag opgeslagen en bewaard. De geluidsopname die tijdens het onderzoek is gemaakt, 
wordt gewist en dus niet in het dossier bewaard. De inhoud van het dossier is vertrouwelijk en 
wordt zonder uw toestemming niet aan derden gegeven. Het dossier van uw kind wordt 15 jaar 
door DID bewaard in een speciaal afgesloten archief dat voldoet aan de regels van de WBP. 

Het kan voorkomen dat de Gz-psycholoog van DID tijdens het individuele onderzoek signalen 
opmerkt dat uw kind zich in het dagelijkse leven in een onveilige situatie bevindt. In dat geval 
handelt de onderwijsadviseur volgens de vijf stappen van de meldcode (zie www.meldcode.nl). 
De overheid heeft dit verplicht aan alle instellingen die met kinderen werken met het doel kind 
en ouders te beschermen en hulp te kunnen bieden. 
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Veel gestelde vragen ouders/verzorgers

Moet ik toestemming geven voor het doen van individueel onderzoek bij mijn kind? 
Ja, een individueel onderzoek kan alleen plaatsvinden als beide ouders schriftelijk toestemming 
geven. Dit geldt ook als u gescheiden bent en allebei het gezag hebt.
De toestemming van ouders is nodig voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar wordt uw kind 
betrokken bij de uitoefening van zijn/haar rechten en tekent uw kind mede voor toestemming. 

Wat vertel ik mijn kind? 
U kunt uw kind een of enkele dagen voor het onderzoek vertellen dat iemand (op school) taakjes 
en spelletjes komt doen met hem of haar en dat de meeste kinderen dit leuk vinden. Maar u kunt 
het ook aan de leerkracht vragen om het aan uw kind te vertellen. 

Wat gebeurt er na het individueel onderzoek? 
U krijgt een gesprek met de Gz-psycholoog die het onderzoek heeft uitgevoerd. Tijdens het 
gesprek krijgt u het onderzoeksverslag met toelichting. U heeft twee keuzemogelijkheden  
voor het gesprek. Op het aanmeldingsformulier geeft u uw keuze aan: 
  1.  U krijgt als eerste de resultaten waarna een gesprek volgt met u en school om de 
  resultaten te bespreken. 
 2.  De onderzoeker bespreekt de resultaten gelijktijdig met u, de logopedist en de school. 

Gezamenlijk wordt gekeken welke ondersteuning nodig is tijdens de eventuele buiten-
schoolse behandelingen en welke mogelijkheden er op school zijn voor uw kind. 

Welke rechten heb ik? 
U hebt het recht om het onderzoeksmateriaal van uw kind in te zien en recht op een afschrift  
van het verslag. U kunt eventuele correcties laten aanbrengen, maar de bevindingen, de con- 
clusie en het advies kunt u niet laten wijzigen; deze vallen onder de verantwoordelijkheid van  
de Gz-psycholoog. U kunt wel bepalen dat (een deel van) de rapportage niet aan de school mag 
worden gegeven. In het uiterste geval kunt u het dossier van uw kind laten vernietigen. Vragen 
hierover kunt u het beste met de school en de Gz-psycholoog bespreken.

Contact
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag die niet voorkomt in de ‘Veelgestelde vragen ouders/
verzorgers’, dan kunt u altijd contact opnemen met Marijke Wiertsema van DID.


