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Veelgestelde vragen vergoede dyslexiezorg 
 

1. Bestaan er nu twee soorten dyslexie: Ernstige Dyslexie en milde dyslexie? 

 

Nee, het gaat om 1 soort dyslexie onder zowel het Protcol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 

3.0 als de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD). Dyslexie kan worden vastgesteld 

volgens de criteria van BVRD als er ernstige en hardnekkige uitval op woordlezen en/of spellen is 

die niet op een andere manier verklaard kan worden. De scores voor lezen en/of spellen moeten 

daarbij in ieder geval onder de 10% liggen. 

 

Leerlingen in het basisonderwijs die bij het diagnostisch onderzoek voor woordlezen onder 6,7% 

scoren, komen naast de diagnose ‘dyslexie’ ook nog in aanmerking voor de ‘behandelindicatie 

Ernstige Dyslexie’ met toegang tot de vergoede dyslexiezorg. 

 

Sommigen vragen zich af of het zo is dat leerlingen met scores onder 6,7% voor lezen de 

diagnose ‘Ernstige Dyslexie’ krijgen en leerlingen met scores tussen 6,7% en 10% de diagnose 

‘milde dyslexie’. Dat is niet het geval. Beide groepen krijgen gewoon de diagnose ‘dyslexie’. De 

term ‘Ernstige Dyslexie’ wordt daarbij beschouwd als indicatie voor de inzet van vergoede 

dyslexiezorg binnen de Jeugdwet. 

 

2. Wordt er niet meer gekeken naar spelling in de screening voor ED onder PDDB 3.0? 

 

Jawel, er wordt wel gekeken naar spelling in de screening voor de aanvraag vergoed 

dyslexieonderzoek, maar onder bepaalde voorwaarden, namelijk naast de gesignaleerde ernstige 

spellingproblemen moet er in ieder geval ook sprake zijn van ernstige leesproblemen. 

 

Voor een aanvraag voor vergoede dyslexiezorg in het kader van Ernstige Dyslexie is het namelijk 

vanaf 1 januari 2022 volgens het Protcol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 een 

noodzakelijke voorwaarde dat de leerling in ieder geval zeer zwakke scores voor technisch lezen 

op woordniveau heeft; scores onder de 10% ofwel E-scores. 

 

Naast de ernstige leesproblemen kan het zijn dat de leerling ook zeer zwakke scores voor spelling 

heeft; E-scores. In dat geval moet zowel voor lezen als voor spelling ondersteuning op 

ondersteuningsniveau 2 en 3 in het onderwijs ingezet worden. Voor beide moet ook over de 

scores op de 3 hoofdmetingen en de ingezette interventie gerapporteerd worden in de aanvraag 

voor vergoed dyslexieonderzoek. 

 

De criteria voor een aanvraag voor vergoed dyslexieonderzoek voor 1 januari 2022 waren tot nu 

toe als volgt: 

 

3 E-scores voor lezen 

OF 

3 E-scores voor spellen + daarnaast 3 lage D-scores voor lezen 
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Vanaf 1 januari 2022 is deze laatste regel veranderd en in feite aangepast in: 

 

3 E-scores voor spellen + daarnaast ook 3 E-scores voor lezen 

 
De conclusie dat onder de nieuwe regeling altijd ten minste E-scores voor lezen noodzakelijk zijn, 

kan ertoe leiden dat men ten onrechte denkt dat spellingscores vanaf nu niet meer ‘meetellen’. 

Men denkt mogelijk dat er helemaal niet meer naar spelling wordt gekeken bij de aanvraag, dat 

hierover niet meer gerapporteerd hoeft te worden en dat spelling ook niet meer ondersteund 

hoeft te worden op ondersteuningsniveau 2 en 3 in het onderwijs. Dat is allemaal onjuist! 
 

Een leerling met ernstige spellingproblemen naast de ernstige leesproblemen moet altijd voor 

beide ondersteund worden op ondersteuningsniveau 2 en 3 in het onderwijs en daarbij moet 

over zowel de interventie als de scores voor spelling ook altijd gerapporteerd worden in de 

aanvraag voor vergoed dyslexieonderzoek. Tijdens het dyslexieonderzoek en de eventuele 

behandeling zullen vervolgens zowel de leesproblemen als de spellingproblemen verder 

onderzocht en aangepakt worden. 

 

Criteria tijdens het onderzoek voor wat betreft de ernst zijn: 

1. <6.7% op woordlezen en <10% pseudowoordlezen  

2. <6.7% op pseudowoordlezen en <10% woordlezen  

3. <6.7% spelling en <10% woordlezen 

 

3. Wat betekent de overgang van Protocol 2.0 naar Protocol 3.0 voor kinderen die eerder 

zijn afgewezen op grond van comorbiditeit maar nu wel in aanmerking komen voor 

vergoede zorg? 

 

Dit is onder andere afhankelijk van de periode tussen de eerdere afwijzing en hernieuwde 

aanvraag. Voorwaarden voor hernieuwde aanmelding zijn dat 

1. de aanvraag geactualiseerd is. 

2. de ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 in de tussenliggende periode door de school is 

voortgezet. 

Bij de beoordeling door de poortwachter wordt gekeken naar beide voorwaarden. 

 

4. Mogen kinderen uit cluster 2 en 4 nog worden aangemeld voor vergoede dyslexiezorg? 

 

Leerlingen uit cluster 2 en 4 kunnen aangemeld worden mits zij net als andere leerlingen aan alle 

voorwaarden van ernst en hardnekkigheid voldoen en voldoende ondersteuning op 

ondersteuningsniveau 2 en 3 gehad hebben. Met andere woorden: van hen moet een complete 

aanvraag beschikbaar zijn. Tijdens de diagnostiek wordt beoordeeld of zij een 

dyslexiebehandeling kunnen volgen die binnen de bandbreedte van de ED-zorg valt. 

Als er geen complete aanvraag beschikbaar is, is geen aanmelding mogelijk. Wel kan door de 

school expertise worden gevraagd aan een dyslexiezorgpraktijk. 

Begin 2022 wordt in samenwerking met deskundigen uit cluster 2 een handreiking ontwikkeld 

over het signaleren van (ernstige) dyslexie bij kinderen met ernstige taalontwikkelingsstoornissen 

of auditieve beperkingen. 
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5. Wij gebruiken de IEP-toetsen op school, maar de resultaten worden niet weergegeven in 

percentielscores. Hoe kunnen we dan de achterstand aantonen bij leerlingen met een 

vermoeden van dyslexie? 

 

Steeds meer scholen gebruiken de toetsen die horen bij het IEP leerlingvolgsysteem (Bureau ICE) 

om hun leerlingen te volgen. Resultaten van de IEP lvs toets technisch lezen en de toets 

taalverzorging (waar spelling onderdeel van uit maakt)  worden vertaald in niveau-aanduidingen 

die gekoppeld zijn aan de referentieniveaus. Deze geven geen percentielscores of A t/m E- of I 

t/m V-scores weer, waardoor niet kan worden vastgesteld of een leerling tot de laagste 10% 

scorende leerlingen behoort. Die informatie heb je wel nodig om te kunnen bepalen of bij een 

leerling sprake is van achterstand. 

Dit betekent dat de resultaten op de IEP toetsen niet gebruikt kunnen worden om de achterstand 

te onderbouwen bij een vermoeden van dyslexie. Bureau ICE geeft aan dat bij deze leerlingen de 

DMT en Cito spelling afgenomen kunnen worden om voor technisch lezen en spellen de 

achterstand in kaart te brengen. Dit doe je dan alleen bij de leerlingen bij wie een vermoeden van 

dyslexie bestaat. 

 

6. Is het voor een aanvraag voldoende als een school alleen (geanonimiseerde) 

groepsplannen aanlevert? 

 

Nee, dat is niet voldoende. Er moet een besluit genomen worden over een individuele leerling. 

Het groepsplan is de achtergrond, maar voor de aanvraag is het nodig te beschrijven hoe déze 

leerling het gedaan heeft in dit groepsplan en welke aanpassingen er gedaan zijn, omdat het 

groepsplan kennelijk onvoldoende aan zijn of haar speciale onderwijsbehoeften tegemoet kwam. 

 

7. Is Bouw! een effectief programma om leerlingen met leesproblemen in het 

basisonderwijs op ondersteuningsniveau 3 te ondersteunen? 

 

Ja, mits het op de juiste wijze wordt ingezet en het volledige programma wordt afgemaakt. 

 

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma dat is ontwikkeld om leerlingen die een 

risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief en vervolgens remediërend hulp te 

bieden in groep 2 tot en met 4. Letters in woorden en woorden met een oplopende 

moeilijkheidsgraad worden aangeboden, zowel visueel als auditief. Het programma is adaptief, 

de lesinhoud wordt afgestemd op het niveau van de leerling. De leerling werkt individueel met 

Bouw! Daarbij wordt de leerling ondersteund door een tutor (onderwijsassistent, ouder, oudere 

leerling) onder supervisie van de leerkracht of intern begeleider. De tutor hoeft zelf geen 

professionele achtergrond te hebben; de inhoudelijke kennis die nodig is om te leren lezen is in 

het programma opgenomen. 

 

Het programma is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk 

onderzocht i.s.m. Expertisecentrum Het ABC. Hiervoor zijn twee studies uitgevoerd: één studie 

waarbij er begin groep 3 is gestart met het werken met Bouw! en één studie waarbij halverwege 

groep 2 met Bouw! is begonnen. Deze onderzoeken maken duidelijk dat Bouw! een effectieve 

aanpak is voor kinderen die moeite hebben met lezen. Het volledig doorwerken van het 

programma Bouw! is voor de effectiviteit echter wel essentieel. Een vergelijking tussen de twee 
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onderzoeken laat zien dat het nog effectiever is om halverwege groep 2 te starten, dan pas in 

groep 3 te beginnen. 

 

Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op 

ondersteuningsniveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden 

wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de 

leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen. Zij blijven immers verantwoordelijk voor de 

beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief 

werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en 

hoofdmetingen is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school 

heeft voldaan aan zijn zorgplicht op ondersteuningsniveau 3. 

 

 


