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Vergoedingswijzer ernstige, enkelvoudige dyslexie 
 

Onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt m.i.v. 2015 vergoed vanuit de 

jeugdwet, die wordt uitgevoerd door de gemeentes. Dit geldt alleen voor kinderen vanaf 7 jaar die op 

de basisschool zitten. 

 

Ernstige, enkelvoudige dyslexie is niet hetzelfde als dyslexie. Het kan zijn dat een kind een 

dyslexieverklaring heeft en toch niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling. De 

vergoedingsregeling geldt slechts voor een beperkt deel van de dyslectische kinderen: 

 

Is het kind 7 jaar of ouder en zit het op de basisschool?  nee → geen vergoeding* 

ja 

↓ 

 

Heeft hij/zij (waarschijnlijk) enkelvoudige dyslexie?  nee, er is ook sprake van  

  ja      een andere(leer)stoornis → 

↓      waarschijnlijk geen vergoeding* 

         

 

Is er (waarschijnlijk) sprake van ernstige dyslexie?  nee → geen vergoeding* 

ja 

  ↓ 

 

Zijn er op school minimaal drie achtereenvolgende 

toetsmomenten  geweest waarbij het kind E-scores  

heeft behaald voor lezen of spelling?    nee → geen vergoeding* 

ja 

  ↓ 

 

Is er een leerlingdossier van school** waaruit blijkt  

dat er tussen deze meetmomenten een traject van  

intensieve en gestructureerde extra hulp is geweest  

voor lezen en spellen én heeft het kind hiervan  

onvoldoende geprofiteerd?     nee → geen vergoeding* 

ja      

  ↓ 

 

Aanmelding door de ouders bij Stichting Taalhulp: 035-6283802 of info@stichtingtaalhulp.nl. Zie voor 

informatie over Stichting Taalhulp ook www.stichtingtaalhulp.nl. Bij sommige gemeentes moet de 

aanmelding via de gemeente verlopen. 

   

De gemeente of de onderzoeker van Stichting Taalhulp beoordeelt het leerlingdossier van school 

volgens de eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling worden gesteld. Blijkt uit het 

dossier dat aan alle voorwaarden is voldaan, dan wordt het diagnostisch onderzoek vergoed. 

 

Blijkt vervolgens uit het onderzoek dat er inderdaad sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan 

wordt ook de behandeling vergoed.  

 

Let op, sommige gemeentes eisen dat het onderzoek en de behandeling door dezelfde instantie 

(instituut of praktijk) worden uitgevoerd.   
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* Komt uw kind niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling? 

Dan kunt u uw kind uiteraard toch aanmelden bij Stichting Taalhulp. U ontvangt dan zelf de rekening. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

** Het leerlingdossier van school moet bevatten: 

 

• de ingevulde vragenlijst van Stichting Taalhulp, te downloaden op www.stichtingtaalhulp.nl, 

met daarin onder andere een beschrijving en evaluatie van de geboden extra hulp: 

- minimaal de recentste twee interventieperiodes (tussen de drie recentste  

  meetmomenten) 

- minimaal 3 x 20 minuten per week intensieve en gestructureerde extra hulp 

- de extra hulp is uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een leesspecialist/IB-er. 

• een volledige uitdraai van het leerlingvolgsysteem, waarop minimaal de drie recentste 

achtereenvolgende meetmomenten zijn weergegeven. Voor deze meetmomenten moet 

gelden: 

- De leerling behoort bij de 10% zwaksten (E-score) vergeleken bij de normgroep voor 

  LEZEN (woordniveau) 

OF: 

- De leerling behoort bij de 16% zwaksten voor LEZEN (woordniveau) én bij de 10% 

  zwaksten (E-score) voor SPELLING. 

• aanvullende toetsgegevens die het vermoeden van dyslexie ondersteunen 

• informatie over een (eventueel) gediagnosticeerde leer- of ontwikkelingsstoornis 

• handelingsplannen toevoegen (alléén handelingsplannen zijn niet voldoende) 

• ondertekening van het dossier door de directeur namens het bevoegd gezag. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LET OP: 

Elke gemeente kan een eigen toelatingsbeleid voeren. Bovenstaande richtlijnen zijn onder 

voorbehoud. 

Hoe lang de behandeling wordt vergoed, kan per gemeente verschillen. Het aantal vergoede uren kan 

variëren.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actuele informatie over de vergoedingsregeling: www.steunpuntdyslexie.nl, 

www.masterplandyslexie.nl, www.nrd.nu. 


