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Aanmelding dyslexiezorg op een schoollocatie 
 
In het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 (par. 3.1.8 ‘Behandelsetting 
algemeen’ pag. 38) staan de voorwaarden voor het verlenen van zorg voor ernstige dyslexie 
op een schoollocatie.  
 
In deze verklaring zijn de voorwaarden uitgewerkt: 
 

• De zorg wordt verleend in een adequaat ingerichte en geoutilleerde praktijkruimte, die 
voor de cliënt goed bereikbaar en toegankelijk is en voldoet aan de ARBO-eisen. 

• De ruimte is zodanig dat, in verband met de privacy van de cliënt, er geen geluiden van 
de praktijkruimte naar buiten kunnen doordringen en er in relatieve rust behandeld kan 
worden. 

• De praktijkruimte binnen de school is van buitenaf herkenbaar als praktijk en staat open 
voor alle cliënten die behandeling voor ernstige dyslexie behoeven. Dat wil zeggen ook 
voor cliënten die geen leerling van de betreffende school zijn. 

• De continuïteit van zorgverlening is gewaarborgd. Dit houdt in dat de praktijk die 
gevestigd is in de school ook in schoolvakanties geopend moet (kunnen) zijn. 

• Ouders worden betrokken bij de dyslexiebehandeling van hun kind.  

• De zorgverlener en de school verplichten elkaar niet tot gedwongen winkelnering; de 
school is niet verplicht cliënten aan te melden bij de zorgverlener en de zorgverlener is 
niet verplicht kinderen van de school zorg te verlenen. 

• De zorgverlener is volledig onafhankelijk van de school/het schoolbestuur. 

• De zorgverlener die werkzaam is op de schoollocatie is op gestructureerde wijze 
onderdeel van een multidisciplinair team waar ten minste één postmaster 
gedragswetenschapper dyslexie (postmaster) deel van uitmaakt. 

 
Door het invullen verklaart de ondertekenaar bekend te zijn en in te stemmen met de 
gestelde voorwaarden. 
 
Naam praktijk/instituut   _______________________________________ 

Aansluitnummer NKD    _______________________________________ 

Naam postmaster    _______________________________________ 

 

Naam school     _______________________________________ 

Adres schoollocatie    _______________________________________ 

BRIN-nummer      _______________________________________ 

 
Datum:     _______________________________________ 
 
Naam ondertekenaar:   _______________________________________ 
 
Handtekening:      
 
 
 
Dit formulier ondertekend sturen naar: info@nkd.nl 
Bij de audit kan hiernaar gevraagd worden. 
 
Graag uw aansluitnummer toevoegen aan de bestandsnaam. 
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