
www.berkel-b.nl

BEOORDELING
LEERLINGDOSSIER
ERNSTIGE DYSLEXIE (ED)

RICHTLIJN



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Voorwoord 
 
Wanneer er een vermoeden bestaat dat er bij een kind sprake is van (ernstige) dyslexie, wordt het 
leerlingdossier opgevraagd aan de school van het kind. Dit dossier wordt gescreend op basis van 
verschillende factoren; de achterstand op het lezen (en eventueel op spelling), de hardnekkigheid 
van de problematiek en de beschermende en belemmerende kindfactoren. De criteria waarop 
deze beoordeling berust zijn landelijk vastgelegd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 
(NKD). Middels dit begeleidend schrijven willen wij u hier graag meer informatie over verschaffen, 
zodat u weet hoe een leerlingdossier gescreend wordt en het aanleveren van dit dossier voor u 
hopelijk gemakkelijker wordt. Daarnaast hopen wij dat dit document kan dienen als een 
handreiking ter ondersteuning voor het invullen van de verschillende zorgniveaus binnen de klas.  
 
Voor het daadwerkelijk aanleveren van het leerlingdossier, verwijzen wij u naar onze website 
https://berkel-b.nl/aanmelden. Na het aanmelden voor zorg door ouders, ontvangen zowel ouders 
als school een digitaal aanmeldingsformulier.  
 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze dossieradviseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossieradviseurs 
Senior Dyslexie Experts 
Hoofd Zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://berkel-b.nl/aanmelden
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Overzicht totale traject aanvraag dyslexieonderzoek 
 
Om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg dient aan een aantal voorwaarden 
voldaan te worden (Leidraad ernstige dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg). School 
dient de informatie aan te leveren conform het formulier Leerlingdossier Dyslexie met bijbehorende 
bijlages (o.a. LVS-overzicht en handelingsplannen). Daarnaast vraagt Berkel-B aan ouders om het 
Aanmeldingsformulier in te vullen. Voor zowel school als ouders is het mogelijk om deze 
formulieren digitaal in te vullen. Daarvoor verwijzen wij u naar onze website https://berkel-
b.nl/contact/contact_aanmelden. Na het invullen (door ouders) van de benodigde gegevens 
ontvangen zowel ouders als school een digitaal aanmeldingsformulier.  
 
Wanneer zowel school als ouders de benodigde gegevens aangeleverd hebben, worden deze 
documenten samen door Berkel-B volgens de opgestelde richtlijn beoordeeld middels het formulier 
Beoordeling Leerlingdossier. In het geval van een toewijzing kan de zorg opgestart worden. Om de 
daadwerkelijke zorg in te zetten, heeft Berkel-B een toewijzing van de gemeente nodig. Op onze 
website kunt u informatie vinden over hoe dit gaat in de regio (gemeente) waar het kind 
woonachtig is. Het diagnostiektraject bestaat uit dossieranalyse, een intakegesprek met ouders, 
het onderzoek en een adviesgesprek met ouders. Bij een afwijzing neemt Berkel-B contact op met 
ouders om het besluit toe te lichten.  
 
 

Dossierhulp 
 
Het opbouwen van een dossier over een leerling is belangrijk, niet alleen voor het aanmelden voor 
vergoede dyslexiezorg. Alleen kost het opbouwen van een dossier ook veel tijd. Berkel-B zoekt als 
zorgaanbieder de samenwerking met het onderwijs om de overdracht van onderwijs naar zorg zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Een belangrijk aspect is het reduceren van tijd zonder verlies 
van kwaliteit én het vergroten van gebruikersgemak.  
 
Hoe werkt het?  
In Dossierhulp kan school vanaf het eerste moment en stapsgewijs het dossier van een leerling 
opbouwen door gegevens in te voeren en samen te brengen. Dit kan in het kader van de vergoede 
dyslexiezorg wanneer u vermoedens heeft van ernstige dyslexie. Maar ook om zwakke leerlingen 
te monitoren. 
De omgeving is beveiligd en volledig afgeschermd. Berkel-B kan op geen enkele wijze de 
informatie van school inzien en de omgeving voldoet aan alle privacy voorwaarden. Op ieder 
gewenst moment kan school het opgebouwde dossier exporteren naar iedere gewenste plek, zoals 
naar de eigen schoolomgeving, naar ouders of het Samenwerkingsverband. Hiervoor kan school 
het dossier opslaan als PDF bestand. Wanneer school gebruik wil maken van de diensten van 
Berkel-B, dan kan school rechtstreeks het dossier bij ons indienen door op de knop ‘inleveren’ te 
klikken. Vanaf dat moment worden voor ons de gegevens van het ingeleverde dossier zichtbaar. 
 
Dossierhulp is te vinden op te website van Berkel-B.  
 

https://berkel-b.nl/contact/contact_aanmelden
https://berkel-b.nl/contact/contact_aanmelden
https://berkel-b.nl/dossier/
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Beschrijving van de lees- en spellingproblemen 

 
Een accurate weergave van de lees- en spellingproblematiek vormt de basis van het 
leerlingdossier. Grofweg wordt hierbij gescreend op de volgende factoren: 

➢ Criterium van achterstand 
➢ Criterium van hardnekkigheid 

 
 
Criterium van achterstand 
 
Meetinstrumenten 
Het criterium van achterstand kan worden aangetoond door het afnemen van genormeerde en 
gevalideerde toetsinstrumenten (goedgekeurd door de Expertgroep toetsen PO). Voor 
doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg is het aantonen van de achterstand op het gebied 
van het technisch lezen noodzakelijk. De gegevens op het gebied van spelling zijn wenselijk om 
tevens mee te sturen, echter is dit geen verplicht onderdeel voor het criterium van achterstand. De 
volgende toetsen voldoen aan deze eisen: 

• Technisch lezen: DMT  

• Spelling: Cito Spelling, PI-dictee, SVT Spelling 
 
NB.: Dyslexie is een stoornis op woordniveau. Om de ernst van het leesprobleem aan te tonen is 
inzicht nodig in de vaardigheid technisch lezen op woordniveau. De DMT meet deze vaardigheid. 
De toetsen SVT-TL  en IEP LVS meten dit niet. De benaming Schoolvaardigheidstoets Technisch 
Lezen is dan ook verwarrend. Onder technisch lezen wordt vrijwel altijd het lezen / decoderen van 
losse, niet samenhangende woorden verstaan. De SVT-TL en de IEP LVS maken gebruik van het 
lezen van een tekst en dat voegt een dimensie toe, namelijk contextinformatie  waardoor het lezen 
van het individuele woord gemakkelijker wordt. Als dat bij een leerling het geval is, het tekstlezen is 
significant hoger dan wat je op grond van het woordlezen zou verwachten, dan is dat diagnostisch 
en voor de behandeling interessant, maar dan moet je het niveau van het lezen op woordniveau 
wel weten. 
Berkel-B adviseert scholen die werken met de Schoolvaardigheidstoetsen om bij de leerlingen 
waar een vermoeden is van dyslexie naast de SVT-TL / IEP LVS ook de DMT af te nemen. Over 
het algemeen is de verwachting dat als een leerling op grond van de SVT-TL / IEP LVS aan het 
criterium van 3x een E-score voldoet, dat voor woordlezen (DMT kaart 1,2,3) ook zo zal zijn. Dit 
dient echter wel aangetoond te worden.  
 
Scores 
De leerling komt in aanmerking voor nader onderzoek in de vergoedingsregeling dyslexie, als de 
leerling op 3 achtereenvolgende hoofdmetingen (Handreiking voor invulling van 
ondersteuningsniveau 2 en 3): 

• tot de 10% zwakst scorende leerlingen behoort op het gebied van technisch lezen op 
woordniveau. 
(oftewel: 3x op rij een E- of Vmin-score1 op de gecombineerde score van de DMT (kaart 1-
2-3)).  

 
NB.: Zie bijlage 1: Cito-scores A-E versus I-V voor een visueel overzicht van de vergelijking van 
Cito A-E-scores met I-V-scores.  
 

                                                 
1 Een V-score is niet per definitie gelijk aan een score bij de 10% zwakst scorenden. Een V-score houdt namelijk een 

prestatie bij de 20% zwakst scorenden in. Een Vmin-score of een E-score betreft wél de 10% zwakste presteerders. Een 
V-score kunt u middels de tabel in de handleiding van de DMT (van totaalscore naar vaardigheidsscore en 
vaardigheidsniveau) omzetten in een A t/m E bepaling. 
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Meetmomenten 
De hoofdmeetmomenten van CITO worden gezien als legitieme meetmomenten om de 
achterstand aan te tonen. Het gaat hierbij om: 

• de middenmeting in januari/februari (M-normen) 

• de eindmeting in mei/juni (E-normen) 

 
De SVT Spelling hoeft niet per definitie op de hoofdmeetmomenten van Cito afgenomen te worden 
omdat deze toets een doorlopende normering heeft. Indien deze toets gebruikt wordt, dan dienen 
er drie meetmomenten te zijn waarbij de periode tussen meetmoment 1 en 3 minimaal één jaar is 
en de periode tussen meetmoment 2 en 3 minimaal 20 weken.  
 
Tussenmeetmomenten (oktober/november en maart/april) kunnen gebruikt worden om tussentijds 
het effect van de interventie op zorgniveau 2 of 3 te bepalen en op basis daarvan in te schatten of 
aanpassing van de geboden zorg nodig is.  
 
De tussenmeting van oktober/november groep 4 kan in uitzonderlijke gevallen gehanteerd worden 
als derde meetmoment om de achterstand aan te tonen. Dit kan het geval zijn als: 

• de leerling zeer vroeg optredende signalen van ernstige lees- en spellingproblemen laat 
zien en er op meetmoment 1 (M3) en 2 (E3) al zeer ernstige problemen worden 
gesignaleerd; 

• én er sprake is van een erfelijke component. 
Bij dergelijke dossiers beoordeelt Berkel-B of het gerechtvaardigd is het leerlingdossier te 
beoordelen zonder dat er sprake is van drie hoofdmetingen.  
 
 
Omgaan met doublures of versnellen 
 
Wanneer een leerling een klas gedoubleerd of overgeslagen heeft, is het belangrijk dat de juiste 
normgroep wordt gehanteerd.  
 
Doublure 
De score die het kind haalt op het gebied van lezen en spelling wordt altijd afgezet tegen de 
normgroep waarin hij had behoren te zitten; de didactische leeftijd van het kind telt dus door. De 
leerling maakt wel de toetsen behorend bij het niveau waar hij nu zit.  
Bijvoorbeeld: een leerling met een schoolloopbaan van 1-2-3-3-4 heeft aan het eind van het 
schooljaar een didactische leeftijd van 30 maanden en maakt de toetsen op eind groep 4 niveau.  
 
Technisch lezen 
De ruwe score van de DMT wordt door school omgezet naar een vaardigheidsscore (middels de 
tabel in de handleiding van de DMT: van totaalscore naar vaardigheidsscore en 
vaardigheidsniveau). Vervolgens kan deze vaardigheidsscore afgezet worden tegen de normgroep 
waarin de leerling had gezeten als hij of zij niet gedoubleerd had, waaruit dan een A t/m E bepaling 
komt. Deze bepaling is leidend bij het beoordelen van de ernst van de problematiek.  
Bijvoorbeeld: de vaardigheidsscore van een leerling uit eind groep 4 met doublure in groep 3 (dus 
DL = 30) wordt vergeleken met de norm van eind groep 5.  
 
Spelling 
De leerling maakt de spellingtoets van het jaar waarin hij zit. Immers, hij heeft het spellingaanbod 
van de klas waarin hij behoort te zitten nog niet gehad. De ruwe score wordt door school omgezet 
naar een vaardigheidsscore. Die vaardigheidsscore wordt vervolgens afgezet tegen de normgroep 
waarin de leerling zou behoren te zitten wanneer hij niet had gedoubleerd, waaruit een A t/m E 
bepaling kan worden afgeleid.  
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Bijvoorbeeld: een leerling heeft gedoubleerd in groep 4 (1-2-3-4-4). Hij maakt de spellingtoets 
behorend bij (bijvoorbeeld) E4 en behaalt hier een gemiddelde score op. Dit wil echter niet per 
definitie zeggen dat het kind een gemiddelde speller is! Hij heeft immers een jaar langer 
spellinginstructie ontvangen dan zijn klasgenoten. Daarom wordt de ruwe score die de leerling 
behaalt omgezet naar een vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore wordt vervolgens afgezet 
tegen de norm van E5 (waar hij gezien zijn didactische leeftijd zou behoren te zitten wanneer hij 
niet gedoubleerd had). Zo wordt de hoeveelheid spellingaanbod dat het kind heeft gehad 
meegenomen in de beoordeling van de spellingvermogens. Dit biedt een reëler beeld.   
 
NB.: Om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te kunnen vormen, vragen wij u bij 
doublure altijd de (vaardigheids-)scores op het gebied van lezen én spelling om te zetten naar een 
normscore in vergelijking met zowel groepsgenoten als leeftijdsgenoten. Dit om o.a. na te gaan 
wat het effect van een doublure is. De score op het gebied van spelling is niet verplicht wat betreft 
het criterium van achterstand, echter is dit wel wenselijk om aan te leveren.  
 
Versnellen (groep overslaan) 
Voor leerlingen die het schoolprogramma versneld doorlopen, geldt eenzelfde redenering als voor 
kinderen die een jaar doubleren. De leerling maakt de lees- en spellingtoetsen conform het jaar 
waarin hij zit. Ook hier worden de ruwe scores omgezet naar vaardigheidsscores, waarmee een 
vergelijking wordt gemaakt met de groep waarin het kind gezien zijn didactische leeftijd in zou 
behoren te zitten.  
Bijvoorbeeld: de vaardigheidsscore van de M5-toets van een leerling uit midden groep 5 
(schoolloopbaan 1-2-3-5) (dus DL = 15) wordt vergeleken met de norm van midden groep 4. 
 
Voor meer informatie over doublures en versnellen verwijzen wij u naar het bestand Omgaan met 
doublures van het NKD. 
 
NB.: Zie bijlage 2 voor een visueel overzicht van het criterium van ernst (Stroomdiagram aantonen 
ernst). 
 
 
Criterium van hardnekkigheid 
 
Om in aanmerking te komen voor de vergoedingsregeling dyslexie, dient er sprake te zijn van 
didactische resistentie (= hardnekkigheid). Ondanks adequate intensieve ondersteuning gaat de 
leerling minder vooruit dan op basis hiervan verwacht mag worden. Binnen de basisondersteuning 
Passend Onderwijs wordt onderscheid gemaakt in 3 ondersteuningsniveaus. Om de 
hardnekkigheid van de problematiek aan te tonen, dient, naast goed onderwijs op 
ondersteuningsniveau 1, tevens ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 én 3 geboden te 
worden.  
 
In het Leerlingdossier is het daarom van belang dat de hulp op ondersteuningsniveau 1, 2 én 3 
goed omschreven en geëvalueerd wordt. In het digitale formulier Leerlingdossier dyslexie dient de 
geboden (extra) ondersteuning duidelijk omschreven te zijn. Daarnaast vragen wij om de 
betreffende handelingsplannen toe te voegen, waarin alle geboden hulp duidelijk beschreven is 
volgens de gestelde criteria en terug te vinden is. Wanneer de gegevens niet volledig zijn en/of niet 
voldoen aan alle eisen, kan het dossier niet in behandeling worden genomen.  
Mocht u als school geen eigen format handelingsplan hebben, dan kunt u gebruik maken van het 
format handelingsplan voor scholen (website Berkel-B) of format handelingsplan technisch 
lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 (website Dyslexie Centraal).  
 
 
 

https://berkel-b.nl/berkel-b/formulieren
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/format-handelingsplan-technisch-lezenspellen-ondersteuningsniveau-3
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Hieronder vindt u een uiteenzetting van de inhoud van de ondersteuningsniveaus, gevolgd door 
voorbeelden van middelen die volstaan om aan een bepaald ondersteuningsniveau te voldoen.  
Mocht u een vraag hebben over de inrichting van de ondersteuningsniveaus of een andere 
methode gebruiken en/of advies willen over onder welk ondersteuningsniveau een methode valt, 
dan kunt u vooraf altijd contact opnemen met één van onze dossieradviseurs.  
 
NB.1: Zie bijlage 3 voor een visueel overzicht van het criterium van ernst (Stroomdiagram 
aantonen hardnekkigheid).  
NB.2: Zie bijlage 4 voor een visueel overzicht van de verschillende ondersteuningsniveaus 
(Ondersteuning bij lezen en spellen op school).  
 
Ondersteuningsniveau 1 (ON 1) 
Ondersteuningsniveau 1 betreft het basisaanbod lezen en spellen voor alle leerlingen. Het betreft 
adequaat ingericht effectief lees- en spellingonderwijs op groepsniveau (Zie ook de tutorials op 
Dyslexiecentraal). Hierbij gaat het om het effectief gebruik van de methode, het bieden van 
voldoende tijd voor lees- en spellingonderwijs, het zo nodig herhalen van de klassikale instructie, 
de kwaliteit van de instructie, het klassenmanagement en het hanteren van een 
leerlingvolgsysteem. 
 
Ondersteuningsniveau 2 (ON 2) 
Extra ondersteuning binnen de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht voor de 
zwakste 20-25% van de leerlingen. De leerlingen hebben behoefte aan intensivering van het 
basisaanbod; verlengde en verdiepte instructie, herhaling in kleinere stappen, specifieker van 
inhoud en met meer oefentijd en meer begeleide inoefening. Dit houdt het volgende in:  

• Er wordt gebruik gemaakt van aanvullende materialen uit de lees- en spellingmethode. 
Eventueel materiaal uit andere methodes, mits dit goed aansluit bij de methode die voor de 
hele groep wordt gehanteerd 

• Meer instructie, meer leertijd en meer oefentijd 

• Organisatorisch kan ervoor gekozen worden de leestijd in de klas te benutten voor extra 
instructie en dat de leestijd (het maken van leeskilometers) op een andere moment wordt 
geboden, bijvoorbeeld middels tutorlezen 

• Aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback en gelegenheid tot extra 
verwerking 

• De leerkracht ondersteunt de leerlingen bij het werken met het materiaal 

• Er wordt uitgegaan van in totaal 45 – 60 minuten per week, bijvoorbeeld drie keer per week 
15-20 minuten extra instructie- en oefentijd 

• Evaluatie na 10 tot 12 weken 

 
Herhaling van de instructie aan de instructietafel is niet voldoende voor ondersteuningsniveau 2 
(Zie ook de tutorials op Dyslexiecentraal). 
 

https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
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Geschikte interventies voor ondersteuningsniveau 2 op het gebied van lezen 
De school voldoet aan ondersteuningsniveau 2 als zij gebruikmaakt van één van onderstaande 
methodes conform de richtlijnen voor extra instructie en inoefening (deze lijst is niet uitputtend). De 
ondersteuning wordt gedocumenteerd in het handelingsplan, waarin school de ruimte krijgt om de 
keuze van methodes/materialen te verantwoorden: 

• Veilig Leren Lezen, Ster-aanpak  

• Lekker Lezen: aanpak leesgroep 1 , waar nodig aangevuld met uitbreidingspakket 
M3-E4 of aanvullend pakket M5-E7 

• Timboektoe: aanpak risicolezers en (vanaf groep 6) inzet van 3e facultatieve leesles 
per week 

• Leesparade: aanpak instructiegroep 

• Lijn 3: aanpak risicolezers  

• Station Zuid: aanpak zwakke lezers (Roetsj-lezen) 

• Estafette: aanpak 1 

• Flitsprogramma’s  

• Strategisch Lezen en Spellen 

• Zo leren kinderen lezen en spellen (José Schraven) 

• Flits! Tutorlezen 
 
Geschikte interventies voor ondersteuningsniveau 2 op het gebied van spelling 
School voldoet aan zorgniveau 2 op het gebied van spelling als zij gebruik maakt van materiaal 
conform de richtlijnen voor extra instructie en inoefening. De volgende methodes kunnen in 
principe voldoen, mits er voldoende gedifferentieerd is voor de zwakke spellers en dit tevens tot 
uiting komt in het handelingsplan. Ook deze lijst is niet uitputtend: 

• Taal Actief Spelling 

• Spelling in beeld 

• Taaljournaal Spelling 

• Staal (in de vorm van extra oefening) 

• Zin in Spelling 

• Spelling op Maat 

• Strategisch Lezen en Spellen 

• PI-Spello (in de vorm van extra oefening) 
 
Ondersteuningsniveau 3 (ON 3) 
Zeer intensieve begeleiding d.m.v. specifieke interventies voor de zwakste 10% van de leerlingen 
(Zie ook de tutorials op Dyslexiecentraal). Een effectieve aanpak op ondersteuningsniveau 3 houdt 
het volgende in: 

• De leertijd wordt met minimaal 60 minuten uitgebreid bovenop ondersteuningsniveau 2  

• Er wordt minimaal 3x per week begeleid op ondersteuningsniveau 3 

• Liefst individueel of anders in een groepje van maximaal 4 kinderen, toegespitst op de 
behoeften van elke leerling. De meerwaarde van het oefenen op groepsniveau dient helder 
te zijn en in het handelingsplan tot uitdrukking te komen. 

• De hulp is gericht op hiaten in de ontwikkeling van de individuele leerling. Per leerling is 
vastgelegd wat het startniveau van de leerling is, welke doelen er centraal staan, hoe 
getracht wordt deze doelen te bereiken, hoe de ondersteuning wordt georganiseerd en hoe 
en wanneer deze doelen geëvalueerd worden 

• De hulp wordt ingericht middels de richtlijnen van de handleiding van de specifieke 
interventie.  

• De interventie wordt gedurende minimaal 20 weken uitgevoerd 

https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
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• Na 10-12 weken is er een tussenevaluatie, waarbij de ruwe scores en vaardigheidsscores 
van een leerling worden vergeleken met de scores van hoofdmeting 2 om de effectiviteit 
van de extra begeleiding te bepalen. 

• De interventie op ondersteuningsniveau 3 mag worden uitgevoerd door de volgende 
personen: 

o leerkracht onder leiding van leesspecialist, IB-er, RT-er of een 
orthopedagoog/psycholoog met specialisatie leerproblemen. Deze is op zijn minst 
betrokken bij het opstellen van het behandelplan en de evaluatie hiervan. 

o IB-er 
o RT-er 
o Leesspecialist 
o Onderwijsassistent, mits de inhoud en wijze van de begeleiding nauwkeurig 

beschreven is en een specialist (leesspecialist, RT-er, IB-er, 
orthopedagoog/psycholoog met specialisatie leerproblemen) betrokken is bij het 
opstellen van het behandelplan en het volgen van de ontwikkeling gedurende de 
interventie. 

o Wanneer de school moeite heeft met het bieden van ondersteuningsniveau 3, mag 
dit in uitzonderlijke gevallen (deels) uitbesteed worden aan een externe partij, zoals 
een logopedist met specialisatie dyslexie of RT-er. Dit wordt bekostigd door de 
basisschool en niet door ouders. De begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid 
van de basisschool (Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3). 
Er dient gedocumenteerd te zijn hoe het leesaanbod in zijn totaliteit 
(ondersteuningsniveau 1, 2 en 3, binnen en buiten de school) tot zijn recht komt.   

• De begeleiding mag niet worden geboden door de volgende personen: 
o Leesouder 
o Oudere leerling / leesmaatje 
o Onderwijsassistent die geen specifieke begeleiding ontvangt 
o Leerkracht die geen specifieke begeleiding ontvangt 

 
Bij de beoordeling van de aanvraag voor toegang tot de vergoede dyslexiezorg wordt er bekeken 
of er voldoende leer- en oefentijd is geboden op het gebied van technisch lezen. Er zal sowieso op 
het gebied van lezen voldaan moeten worden aan de criteria van hardnekkigheid en dus zorg 
geboden moeten worden op zowel ondersteuningsniveau 1 , 2 én 3. Informatie over de 
spellingontwikkeling en -ondersteuning moeten overigens wel altijd aangeleverd worden bij 
doorverwijzing, omdat het belangrijk is dat deze informatie mee kan worden genomen in het 
diagnostisch onderzoek en bij de eventuele behandeling. Wanneer er sprake is van zeer ernstige 
uitval op zowel technisch lezen als spellen hoeft er niet twee keer 60 minuten per week 
ondersteuning worden geboden op ON3. Voor doorverwijzing naar specialistische dyslexiezorg is 
een uitbreiding van de ‘lees- en spellingtijd’ op ON3 van totaal minimaal 60 minuten nodig. Het 
gaat dan om individueel gerichte intensieve ondersteuning, dit is soms beschreven als ‘leestijd’ 
maar dit moet opgevat worden als ‘leertijd’ of ‘instructietijd’. Als de leerling naast ernstige 
leesproblemen ook ernstige spellingproblemen heeft, moet binnen deze extra tijd zowel aandacht 
aan lezen als aan spellen besteed worden. Dat kan omdat lezen en spellen vaak al nauw 
verbonden zijn en lezen en spellen meestal al geïntegreerd aan de orde komen in de interventie. 
Afhankelijk van waar de grootste problemen liggen en in welke fase van de ontwikkeling van het 
technisch lezen en spellen de leerling zit, legt de onderwijsprofessional naar eigen inzicht andere 
accenten. Bij lage functioneringsniveaus zijn lezen en spellen volledig geïntegreerd. Liggen de 
problemen op een hoger niveau (functioneringsniveau vanaf M4) vooral bij lezen, dan kun 
je  spelling  'meenemen' voor zover dit ook problemen geeft. Is vooral sprake van 
spellingproblemen en is er minder uitval op lezen? Dan ligt de nadruk van de interventie op ON3 
weliswaar op spellen, maar wordt lezen ook meegenomen.  
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Geschikte interventie voor ondersteuningsniveau 3 op het gebied van lezen en spelling 
De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande methodes 
conform de richtlijn zoals gesteld onder bovenstaand kopje ‘ondersteuningsniveau 3 (ON 3)’ en dit 
uitgeschreven wordt in het handelingsplan. Voorbeelden van effectieve interventieprogramma’s 
zijn (lijst is niet uitputtend): 

• Asgaard Saga 

• Letterster 

• Spelen met specht deel 3 

• Taal in blokjes 
 
Geschikte interventies voor ondersteuningsniveau 3 op het gebied van lezen 
De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande methodes 
conform de richtlijn zoals gesteld onder bovenstaand kopje ‘ondersteuningsniveau 3 (ON 3)’ en dit 
uitgeschreven wordt in het handelingsplan. Voorbeelden van effectieve interventieprogramma’s 
zijn (lijst is niet uitputtend): 

• Connect Klanken & Letters, Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen 

• RALFI / RALFI-light 

• Speciale leesbegeleiding L. Koning 

• DMT oefenmap L. Koning 

• RADslag 

• Drie Sterren Lezen (HCO) 

• Leesbalans 

• Leesinterventieprogramma de Zuid-Vallei 

• Toch nog leren lezen 

• Estafette aanpak 1 (4 x 15 minuten met daarbinnen de Wacht-hint-prijsmethode) 

• Veilig Leren Lezen 
 
 
De volgende interventies kunnen onder bepaalde voorwaarden ook voldoen aan 
ondersteuningsniveau 3: 

• Bouw! 
o Bouw wordt erkend als interventie op ondersteuningsniveau 3. Hierbij gelden wel de 

voorwaarden zoals gesteld onder bovenstaand kopje ‘ondersteuningsniveau 3 (ON 
3)’, waarbij in het bijzonder gekeken dient te worden naar de tijdsduur van de 
interventie: een les in Bouw! duurt gemiddeld 5 – 8 minuten. Er dienen dus 
meerdere lessen per dag afgenomen te worden om aan de tijdsinvestering (60 
minuten per week) te voldoen. 

o De extra begeleiding wordt uitgevoerd door een tutor zijnde leerkracht of 
leesspecialist, conform de richtlijn onder bovenstaand kopje ‘ondersteuningsniveau 
3 (ON 3)’. Andere tutors moeten worden begeleid met ondersteuning en onder 
verantwoordelijkheid van een leesspecialist. De leesspecialist of leerkracht neemt 
eveneens de toetsen af. 

o De effectiviteit van Bouw! is gebaseerd op een onderzoek bij kinderen in groep 2 
t/m halverwege groep 4. Bouw! moet daarom uiterlijk eind groep 3 / begin groep 4 
ingezet zijn. Er dient een uitdraai van de opgeslagen gegevens aangeleverd te 
worden. Heeft u Bouw! ingezet bij hogere leerjaren, dan dient u hiervoor een 
onderbouwing aan te leveren.   

• Begeleid hardop lezen 
o Er wordt aangetoond en verantwoord dat en hoe het programma is ingezet op 

ondersteuningsniveau 3 als extra begeleiding (zie voorwaarden van 
ondersteuningsniveau 3) 
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o Er sprake is geweest van 1 op 1 begeleiding door een leerkracht of leesspecialist. 
Pas dan is kindgerichte feedback mogelijk. Voor de effectiviteit van dit programma 
is deze vorm van feedback cruciaal 

o Is voorzien in voldoende begeleidingstijd, zoals in dit programma, namelijk vier keer 
20 minuten per week. 

 
Geschikte interventie voor ondersteuningsniveau 3 op het gebied van spelling 
De school voldoet aan ondersteuningsniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande methodes 
conform de richtlijn zoals gesteld onder bovenstaand kopje ‘zorgniveau 3’ en dit is 
gedocumenteerd in het handelingsplan. Voorbeelden van effectieve interventieprogramma’s zijn 
(lijst is niet uitputtend): 

• Staal 

• Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen 

• PI-Spello, in de vorm van specifieke interventie 

• Voorspel (Pravoo) 

• BLOON 

• Dexlex 

• Leren lukt in de klas 

• Remediërend spellen 

• Speciale Spelling Begeleiding 

• Spelling in de lift adaptief 
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Dyslexie en intelligentie 
 
Leerlingen met een intelligentie lager dan 70 (TIQ <70) komen in principe niet in aanmerking voor 
de zorgregeling. Dit omdat er in dergelijke gevallen sprake lijkt te zijn van een algeheel 
leerprobleem. Mocht er een intelligentiebepaling (onderzoek) beschikbaar zijn die niet ouder is dan 
twee jaar waarin een algeheel leerprobleem wordt vastgesteld, dan is vooraf overleg wenselijk om 
samen na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Onderzoeken ouder dan twee jaar zijn niet meer 
geldig. 
 
Bij leerlingen met een zwak tot benedengemiddeld intelligentieniveau (TIQ 70-85) kan er in 
sommige gevallen aangetoond worden dat er sprake is van een discrepantie (verschil) tussen de 
vaardigheid en het leervermogen van lezen (en spelling) enerzijds en de overige schoolse 
vaardigheden anderzijds. In deze gevallen lijkt een algeheel leerprobleem uitgesloten te kunnen 
worden. Echter, is er niet altijd sprake van een duidelijke discrepantie tussen lezen (en spellen) 
enerzijds en overige schoolse vaardigheden anderzijds.  
Wanneer er aan bovenstaande criteria voor ernst en hardnekkigheid voldaan wordt, kan de leerling 
toch in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek. Echter zullen er tijdens de intake 
en het onderzoek aanvullende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden. Op basis van deze 
gegevens zal door Berkel-B onderbouwd worden of er wel/geen sprake lijkt te zijn van een 
algeheel leerprobleem en of er bij de leerling sprake is van (ernstige) dyslexie.  
 
 
Hoogbegaafdheid 
 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoedingsregeling dyslexie, dient iedere leerling te 
voldoen aan het criterium van achterstand (zie informatie bij Criterium van achterstand in deze 
richtlijn). Dit geldt ook voor kinderen bij wie er sprake is van hoogbegaafdheid (TIQ >130). 
Hoogbegaafdheid vormt op zichzelf geen reden om van dit criterium af te wijken. Overleg is altijd 
mogelijk.  
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Richtlijn lees- en spellingproblemen in combinatie 
met hoogbegaafdheid van Stichting Dyslexie Nederland (SDN).  
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Dyslexie en comorbiditeit 
 
Ook kinderen waarbij er sprake is van comorbiditeit kunnen in aanmerking komen voor een 
onderzoek naar (ernstige) dyslexie en kunnen tevens een behandelindicatie krijgen. Dyslexie komt 
vaak samen voor met andere ontwikkelingsstoornissen. Uit onderzoek blijkt dat een 
gespecialiseerde dyslexiebehandeling ook bij kinderen met een comorbide problematiek effectief 
kan zijn voor het verminderen van de lees- en spellingproblemen.  
 
Tijdens de beoordeling van het leerlingdossier en het intakegesprek met ouders zal het belangrijk 
zijn dat er een duidelijk beeld van de comorbide problematiek geschetst wordt. Berkel-B stelt het 
zeer op prijs wanneer school een duidelijk beeld schetst van de eventuele comorbide problematiek 
in het formulier Leerlingdossier dyslexie. Denk daarbij aan het aanleveren van een concrete 
beschrijving van het (probleem)gedrag. Geef daarbij ook aan welke begeleiding/handvatten 
ingezet/geboden zijn en welke een positief effect blijken te hebben. Er kunnen aanvullende 
gegevens opgevraagd worden bij ouders/school (bijv. in de vorm van vragenlijsten).  
 
Tijdens de diagnostiek wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid van een behandeling om af te 
wegen of een leerling in aanmerking komt voor een vergoede behandeling. Mocht blijken dat de 
comorbide problematiek te belemmerend zal zijn voor het vervolg van het traject, dan zal 
geadviseerd worden om eerst of gelijktijdig de comorbide problematiek te behandelen. Wanneer 
de comorbide problemen voldoende onder controle zijn en/of wanneer vermoedt wordt dat het kind 
zou kunnen profiteren van een behandeling, dan kan de behandelindicatie Ernstige Dyslexie 
toegekend worden.  
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Dyslexie en meertalige leerlingen 
 
Wanneer meertalige leerlingen vanaf de kleutertijd Nederlands onderwijs hebben gevolgd, komen 
zij onder dezelfde voorwaarden in aanmerking als andere kinderen. 
Wanneer een leerling afkomstig uit een land buiten Nederland minimaal 3 jaar onderwijs heeft 
gehad op een Nederlandse school en er zijn geen aanwijzingen voor een taalprobleem of 
taalontwikkelingsstoornis, dan kan een leerling in aanmerking komen voor een vergoed 
dyslexieonderzoek. In het geval dat de leerling logopedie heeft gevolgd, dan verzoeken wij de 
betreffende verslagen mee te sturen.  
 
Op het moment dat een meertalige leerling minder dan drie jaar Nederlands onderwijs heeft 
gevolgd, moeten er vanuit de aanmeldingsformulieren gegronde vermoedens van dyslexie naar 
voren komen. Er mogen dan ook geen aanwijzingen voor een taalprobleem of 
taalontwikkelingsstoornis zijn.  
 
Wanneer er wel grote achterstanden zijn met betrekking tot uitspraak, woordvorming en auditieve 
vaardigheden, dan zal eerst hier gericht aandacht aan besteed moeten gaan worden voordat er 
een mogelijk vervolg kan zijn binnen het dyslexietraject. Berkel-B zal dan een onderzoek door een 
logopedist adviseren om een specifieke taalstoornis uit te sluiten.  
Bij meertalige leerlingen zal Berkel-B zowel tijdens de pre-intake als tijdens de intake een duidelijk 
beeld van de taalvaardigheid van de leerling schetsen. Er zal gekeken worden naar de 
taalontwikkeling in de moedertaal en de scores op de Cito Woordenschat worden meegenomen in 
de besluitvorming. 
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Beredeneerd omgaan met uitzonderingen 
 
Volgens het NKD kan in een aantal gevallen een uitzondering worden gemaakt en beredeneerd 
afgeweken worden van de richtlijn. Daar kunnen verschillende redenen voor bestaan. Bijvoorbeeld 
als er sprake is van leerlingen met een erfelijke aanleg voor dyslexie en bij wie bij de eerste 
hoofdmeting (M3) al sprake is van een ernstige achterstand met sterke signalen van forse lees- en 
spellingproblematiek, al dan niet gepaard gaand met hoogbegaafdheid. In dergelijke situaties kan 
besloten worden direct te starten met ondersteuningsniveau 3. Deze intensieve begeleiding moet 
op basis van bovengenoemde richtlijnen in twee periodes van 10 tot 12 weken geboden worden. 
Tussen beide meetmomenten moet een tussenmeting plaatsvinden. Indien in groep 3 een 
vermoeden van de hardnekkigheid van de dyslexie al evident is, bijvoorbeeld mede gebaseerd op 
een aantoonbaar verhoogde kans op een erfelijke component en er geen sprake is van 
bijkomende factoren, mag de basisschool het proces zodanig inrichten dat na invulling van 
ondersteuningsniveau 3 gedurende de laatste 10 tot 12 weken in groep 3 en de eerste 10 tot 12 
weken in groep 4 aan de hand van een tussentijds meetmoment eind oktober de hardnekkigheid 
aangetoond kan worden. 
Bij aanmelding dient goed onderbouwd te zijn waarom u beredeneerd afwijkt. De zorgaanbieder 
dient vervolgens te bepalen of zij mee gaat in het beredeneerd afwijken en dient de apart te 
onderbouwen. 
Mocht u beredeneerd willen afwijken, dan verzoeken wij u om vooraf in overleg met Berkel-B te 
treden. Op deze manier kunnen wij met u meedenken en voorkomen we een afwijzing achteraf. 
Voor advies kunt u contact opnemen met één van onze dossieradviseurs.  
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Referenties 
 
Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie 
Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie (sept 2021).pdf (kc-usercontent.com) 
 
Format handelingsplan technisch lezen/spelling ondersteuningsniveau 3 - versie 1.0 
Format handelingsplan – Dyslexie Centraal 
 
Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet 
Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet 
 
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 - versie 3.0 
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en 
dyslexie 
 
Handreiking Meertaligheid 
Handreiking Meertaligheid 
 
Leerling Dossier Dyslexie - versie 5.0 
Leerling Dossier Dyslexie - Dyslexie Centraal 
 
Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg - versie 3.1 
Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg 
 
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 - versie 1.0 
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 
 
Richtlijn lees- en spellingproblemen in combinatie met hoogbegaafdheid 
Richtlijn lees- en spellingproblemen in combinatie met hoogbegaafdheid 
 
Richtlijn omgaan met doublures - versie 2.0 
Richtlijn omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot specialistische dyslexiezorg 
(nkd.nl) 
 
Op de website van het NKD vindt u informatie voor scholen:  
https://www.nkd.nl/onderwijs/protocollen-onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen/  
 
Op de website van Dyslexie Centraal vindt u informatie voor scholen: https://dyslexiecentraal.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/60b23ece-2ca8-01ae-7371-d7d0624a1f31/3132db50-a209-4c31-8179-1f4521a93d66/Brede%20vakinhoudelijke%20richtlijn%20Dyslexie%20(sept%202021).pdf
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/format-handelingsplan-technisch-lezenspellen-ondersteuningsniveau-3
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/Handreiking-Dyslexiezorg-onder-de-Jeugdwet.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-3-en-4-bij-lees
https://www.nkd.nl/app/uploads/2021/04/20210407_Handreiking-Meertaligheid-v2.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leerlingdossier-dyslexie
https://www.nkd.nl/app/uploads/2021/12/1.-Leidraad-Ernstige-Dyslexie.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2021/12/1.-Leidraad-Ernstige-Dyslexie.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2022/03/Protocol-Dyslexie-Diagnostiek-en-Behandeling-3.0-versie-1.0.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2022/03/Protocol-Dyslexie-Diagnostiek-en-Behandeling-3.0-versie-1.0.pdf
https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-08/2018_Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2021/09/3.-Richtlijn-omgaan-met-doublures.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2021/09/3.-Richtlijn-omgaan-met-doublures.pdf
https://www.nkd.nl/onderwijs/protocollen-onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen/
https://dyslexiecentraal.nl/
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Cito-scores A-E versus I-V     
  
Bijlage 2: Stroomdiagram aantonen ernst   
     
Bijlage 3: Stroomdiagram aantonen hardnekkigheid 
      
Bijlage 4: Traject voor doorverwijzing; Leidraad ED 
 
Bijlage 5: Overzicht gestapelde zorg 
 
Bijlage 6: Samenvatting tot vergoede dyslexiezorg 
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Bijlage 1: Cito-scores A-E versus I-V  
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Bijlage 2: Stroomdiagram aantonen ernst        
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Bijlage 3: Stroomdiagram aantonen hardnekkigheid 
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Bijlage 4: Traject voor doorverwijzing; leidraad ernstige dyslexie 
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Bijlage 5: Overzicht gestapelde zorg 
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Bijlage 6: Samenvatting tot vergoede dyslexiezorg       
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