
      
 

Checklist ED 
Komt een leerling in aanmerking voor de vergoedingsregeling ernstige dyslexie?  
 
Voor toelating tot de vergoedingsregeling ernstige dyslexie hanteert het dyslexieteam de richtlijnen vanuit 
Dyslexie Centraal en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Om na te gaan of de aan te melden 
leerling in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling ernstige dyslexie, vragen wij u de checklist op de 
volgende pagina voor uzelf in te vullen alvorens u het complete leerlingendossier dyslexie invult.  
 
Hebt u alle vragen met ‘ja’ kunnen invullen? Dan is het kansvol het leerlingendossier dyslexie binnen LDOS 
compleet in te vullen. Indien er één of meerder vragen met ‘nee’ zijn beantwoord, gaat u dan na of u 
ontbrekende informatie kunt aanvullen. Wanneer u deze gegevens niet kunt aanvullen lijkt het op dit moment 
niet passend om een aanvraag in te dienen bij het dyslexieteam. Bij twijfel of vragen kunt u per mail of 
telefonisch contact met het dyslexieteam opnemen. 
  

  Let op, wanneer de leerling niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling voor dyslexie, betekent dit 
niet dat de leerling niet dyslectisch zou kunnen zijn, maar onderzoek en behandeling vallen dan niet onder de 
vergoedingsregeling ernstige dyslexie. Uiteraard is het mogelijk om buiten de vergoedingsregeling een 
onderzoek te laten verrichten om de diagnose dyslexie te stellen dan wel uit te sluiten. De kosten voor dit 
onderzoek zijn voor rekening van de ouders.  

 

Checklist  Ja Nee 

Leeftijd leerling:  
De leerling volgt bij aanmelding onderwijs op een (speciale) basisschool en is jonger dan 14 jaar.    
Reden aanmelding:  
Er is sprake van een vermoeden van ernstige dyslexie, ondanks intensieve begeleiding blijven 
achterstanden bestaan.    
Handtekeningen aanwezig:  
Handtekeningen van zowel (beide) ouder(s)/verzorger(s) als van de directeur en verwijzer (intern 
begeleider/RT'er/leesspecialist) van school zijn aanwezig.    
Probleem beschrijving:  
De lees- en eventuele spellingproblemen zijn duidelijk te beschrijven door de leerkracht/ IB’er.     
Uitdraai Leerlingvolgsysteem (LVS):  
Een volledige uitdraai van het LVS wordt toegevoegd aan het leerlingendossier dyslexie.     
Afname moment volgende hoofdmeting: 
Het afname moment van de volgende hoofdmeting is verder dan vier schoolweken in 
de toekomst   
Meetmomenten (afname LVS toetsen):  
- Er zijn drie recente en achtereenvolgende hoofdmeetmomenten weer te geven.   
- Tussenmetingen zijn meegenomen in de handelingsplannen, maar tellen niet als 

hoofdmeetmoment. 

 
 
 

 
 
 

Scores lezen:  
De leerling behaalt op drie achtereenvolgende meetmomenten E scores of V min - scores op de 
DMT Let op: noteer bij gedoubleerde leerlingen bij deze test ook de scores waarbij u de 
normgroep van één leerjaar hoger aanhoudt. 1    
Hulp geboden voor:  
Tussen de opeenvolgende meetmomenten is er gerichte hulp geboden op het gebied van lezen 

op ondersteuningsniveau 2 en 3.  
Zie: https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-

ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf  

 

 

 

 

Geboden interventie op  ondersteuningsniveau 3 (weergegeven in handelings- of 
groepsplannen):  

  

https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leesproblemen_en_dyslexie_in_het_basisonderwijs.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leesproblemen_en_dyslexie_in_het_basisonderwijs.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leesproblemen_en_dyslexie_in_het_basisonderwijs.pdf


      
 

- Er is een individueel plan voor deze specifieke leerling met eigen beginsituatie, SMART 
doelen, omschreven hulp, tussenevaluatie met aanpassing die hieruit naar voren kwamen en 
een eindevaluatie op zowel doelen als proces. Dit kan weergegeven zijn in een groepsplan, 
mits het duidelijk individueel te onderscheiden is. 

- In de handelingsplannen zijn naast de inhoud van de interventie tevens de periode van 
begeleiding, het doel van de begeleiding en de evaluatie beschreven.  

- Er is gerichte begeleiding geboden, dat wil zeggen: naast verlengde instructie ook 
remediërende activiteiten in kleine groepjes of individueel.  

- De begeleiding op ondersteuningsniveau 3heeft minimaal 2 x 10 tot 12 weken. In ieder geval 
in totaal 60 minuten per week. 

- De begeleiding is uitgevoerd door een Bevoegd leesspecialist, remedial teacher, intern 
begeleider of leerkracht/leerkrachtondersteuner onder begeleiding van IB/RT/leesspecialist. 
De begeleiding is per periode beschreven in handelings- of groepsplannen en deze worden bij 
aanmelding meegestuurd met het leerlingendossier dyslexie.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kindfactoren 
- Er wordt een beschrijving gegeven van de leerling. Het is hierbij van belang dat er op dit 

moment geen sprake is van kindfactoren die de uitvoerbaarheid van diagnostiek/behandeling 
kunnen belemmeren.  

 

 

 

 
  

                                                           
1 Wanneer een leerling in groep drie of hoger is gedoubleerd, mogen de scores voor het technisch lezen (DMT) vergeleken worden met 
de jaargroep waarin de leerling zonder doublure zou zitten. Zowel de reguliere uitslagen als de omgerekende uitslagen moeten worden 
aangeleverd. Voorbeeld: leerling zit in juni groep 4, heeft groep 3 gedoubleerd. De scores op de genoemde testen worden vergeleken met de 
normgroepen juni groep 4 en juni groep 5. Deze leerling heeft namelijk al een extra jaar leesonderwijs gehad en dus meer leeskilometers gemaakt.   


