
         

In het kader van de route naar de vergoede dyslexiezorg willen wij jullie graag op het volgende 

wijzen. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe richtlijnen vanuit de twee kwaliteitsinstituten 

gekomen. Deze twee hanteerden daarbij niet altijd dezelfde criteria; de bij hen aangesloten bureaus 

vervolgens ook niet. Verder blijkt in de praktijk dat zorgaanbieders daar afzonderlijk soms nog een 

verschillende invulling aangegeven hebben. Wel is het zo dat Dyslexie Centraal richtinggevend is in 

adviezen in bijzondere situaties (zoals recent het omgaan met ondersteuning in tijden van Corona) 

Per 8 januari 2015 zijn de criteria voor verwijzing duidelijk aangescherpt en eenduidig 

gepresenteerd. Deze zijn te vinden op de site van Masterplan Dyslexie: “Masterplan Dyslexie, NRD 

en NKD trekken een lijn in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie”. Zie hiervoor de website: 

https://www.dyslexiecentraal.nl/  Behalve het format van het leerling dossier vind je hier  de 

leidraad bij dit format. Alle zorgaanbieders moeten zich hier aan confirmeren. 

Belangrijkste punten hieruit zijn (en soms afwijkend van eerdere criteria): 

 Er wordt uitgegaan van drie hoofdmeetmomenten; tussenmeetmomenten zijn er voor 

aanscherping van het handelingsplan/de interventies, maar tellen in principe niet mee 

(slechts uitzonderlijk). Dit betekent dat leerlingen op zijn vroegst na de toetsen van 

januari/februari groep 4 aangemeld kunnen worden, als in januari/februari groep 3 al de 

eerste E-score te zien is geweest (hoofdmeetmomenten zijn in: januari/februari, mei/juni en 

weer januari/februari) 

 De scores op de drie hoofdmetingen zijn: Lezen van woorden E of V-(min)score of: Lezen V  

of lage D-score met Spelling V- (min)score of E-score. Dat moet dan drie keer achterelkaar 

het geval zijn. 

 In interventieperiode 1 zal er op ondersteuningsniveau 2 extra begeleid moeten worden, in 

interventieperiode 2 op ondersteuningsniveau 3. Dit laatste moet gebeuren door de 

leerkracht of de zorgspecialist. Intensief: minimaal 3 x 20 minuten per week bovenop de 

inspanningen op ondersteuningsniveau 1 en 2. In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie, 

groep 3, groep 4 en groep 5-8 staan de interventies voor de verschillende 

ondersteuningsniveau’ s beschreven.  

Bij doublure van een leerling (met uitzondering van verlenging groep 1-2) mogen de prestaties van 

leerlingen bij het technisch lezen vergeleken worden met de leeftijdsgroep, niet met de jaargroep. 

Bij spelling worden de toetsen van de jaargroep afgenomen, de ruwe score op deze toetsen worden 

door jullie omgezet in de vaardigheidsscores die daarbij horen, en vervolgens beoordelen jullie deze 

vaardigheidsscores met de normtabel van de leeftijdsgroep. Zie voor de uitleg ook het document 

https://www.demeierij-po.nl/media/1614/20180205richtlijn-omgaan-met-doublures-nl.pdf  

Doel is om leerlingen ondersteuning op maat te kunnen geven en een verkeerde vorm van 
dyslexiezorg of leesbegeleiding te voorkomen. 
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