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Marijke Wiertsema

PROCEDURE DYSLEXIE DIAGNOSTIEK VOOR SCHOOL

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie 
Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek 
en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor kinderen op de basisschool tot 13 
jaar oud. Om voor vergoeding in aanmerking te komen geldt de volgende procedure. 

Administratie 
Wanneer een dossier bij (DID) binnenkomt, controleren wij het dossier op de volgende  
documenten: 
- aanmeldingsformulieren van ouders en school
-  ondertekening aanmeldingsformulieren door beide ouders met ouderlijk gezag 
- kopie legitimatiebewijs van het kind

Ontbreekt een van deze documenten of de handtekening van (één van) de ouders, dan nemen  
wij zo snel mogelijk contact op met de ouders met het verzoek de ontbrekende documenten  
aan te leveren en de handtekening alsnog te zetten. 

Let op: Het komt een enkele keer voor dat de formulieren door slechts één ouder zijn onder- 
tekend. Dit is alleen voldoende als er sprake is van één gezaghebbende ouder. Dit kan het  
geval zijn door overlijden of door een gerechtelijke uitspraak. 

Verwijzing van huisarts
Voor de regio Zuid-Holland-Zuid is geen verwijzing van de huisarts nodig. DID heeft  
contact met diverse regio’s en zal per aanmelding bekijken welke (extra) documenten  
voor de desbetreffende gemeente noodzakelijk zijn. Indien nodig wordt hierover contact  
opgenomen met ouders. 

Zodra het dossier compleet is, ontvangen ouders een e-mail met ontvangstbevestiging  
en een brief waarin een korte uitleg over de vervolgprocedure. 
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Criteria vergoedingsregeling 
De Poortwachter van het Samenwerkingsverband Drechtsteden, Dordrecht en de Hoeksche 
Waard gaat na of het digitale schooldossier van uw kind volledig is en in voldoende mate het 
vermoeden van dyslexie onderbouwt. 
Om in aanmerking te komen voor onderzoek van ernstige dyslexie moet het kind aan de  
volgende criteria voldoen: 

Criterium Achterstand 
De leerling behoort op drie achtereenvolgende hoofdmeetmomenten bij: 

 • de 10% zwaksten voor LEZEN (woordniveau) 
 • de 16% zwaksten voor LEZEN (woordniveau) en de 10% zwaksten voor SPELLEN.

Een hoofdmeeting is een meting die plaatsvindt op het moment waarop de toets is genormeerd.
Voor de CITO geldt dat hoofdmetingen worden afgenomen in januari/februari en mei/juni. Op 
het moment van aanmelding (datum van binnenkomst) mag het laatste meetmoment maximaal 
drie maanden oud zijn. 

Toetsen en normscores 
 • Lezen:
  10% zwaksten: E of V- score op CITO DMT 2009 
  Spelling:
  10% zwaksten: E of V- score op CITO Spelling 3.0

Voor leerlingen in groep 3 en 4 gaan we uit van drie hoofdmetingen (M3, E3, M4 of bij doublure 
in groep 3: de tweede keer afname M3) om de ernst en de hardnekkigheid vast te kunnen stellen. 

Doublure 
Voor kinderen die worden aangemeld in de middenbouw (groep 4 en 5) wordt op het gebied van 
technisch lezen een doublure vanaf groep 3 wel meegerekend. In dat geval tellen de didactische 
leermaanden door en worden de normen gehanteerd van de groep waarin het kind gezeten zou 
hebben, zonder doublure. 

Voor kinderen die aangemeld worden in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) geldt dat bij een  
doublure van 3 jaar of langer geleden de doublure niet meer wordt meegeteld. Op dat  
moment wordt gebruik gemaakt van de groepsnormen.

Bij spelling hanteren we alleen in het jaar van de doublure andere normen dan de rest  
van de klas. 



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

Om de hardnekkigheid van de problematiek aan te tonen, moet de leerling tussen de  
verschillende meetmomenten intensieve begeleiding op lees- en eventueel spellinggebied 
hebben gekregen. 

Meerdere diagnosten per school 
U kunt als school meerdere dossiers tegelijkertijd bij DID aanleveren. Het dossier en het  
eventuele onderzoek wordt altijd door één diagnosticus – de Gz-psycholoog van DID –  
uitgevoerd. Daarbij wordt niet afgeweken van de doorlooptijd van een maand. 

Contactgegevens Dyslexie Instituut Drechtsteden 
Voor vragen over de diagnostiek en behandeling dyslexie kunt u telefonisch contact opnemen 
met Marijke Wiertsema van DID, telefoon 076-631 35 33.

De dossiers kunt u sturen aan: 

Dyslexie Instituut Drechtsteden
Badweg 7
3312 AB Dordrecht


