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Werkproces bij nieuwe aanvraag Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 
Check als gemeente altijd eerst de woon-of verblijfplaats van het kind en de gezaghebbende 
ouder(s)-verzorgende(n). Deze maakt duidelijk welke gemeente de kosten moet dragen. 
 

1. Inleiding 
Per 1 januari 2015 valt de zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onder 
de jeugdwet. Hierbij hebben we het over de vergoeding voor onderzoek en behandeling. De 
zorg voor kinderen met EED bestaat uit een intake, diagnose en maximaal 60 uur voor 
behandelingen en gesprekken. 
 

2. Wat doet de gemeente? 
De aanspraak van EED is gebaseerd op het huidige protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling (verwijzing naar NKD: https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-
diagnose-en-behandeling/). De gemeentelijke jeugdhulpplicht geldt voor kinderen met EED 
conform bovenstaand protocol.  
 

3. Wat doen de scholen? 
De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De 
ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernstige enkelvoudige 
dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. Ieder 
samenwerkingsverband heeft eigen afspraken gemaakt over wat tot de basisondersteuning 
hoort (welke door alle scholen behoort te worden geleverd) en wat tot de extra ondersteuning 
behoort, bekostigd door het samenwerkingsverband. De Wet passend onderwijs en de 
Jeugdwet bieden de school de mogelijkheid om bij onvoldoende resultaat of bij vermoeden 
van ernstige dyslexie het kind voor behandeling te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg.  
(Zie voor meer informatie hierover punt 5 ‘’screening’’ uit deze Outline). 
 
Ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft de school c.q. het samenwerkingsverband 
passend onderwijs verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding voor alle kinderen met 
dyslexie. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige 
enkelvoudige dyslexieklachten. Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische 
behandeling binnen de gezondheidszorg door gemeenten, maar komen met een 
dyslexieverklaring binnen de school in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding. 
 

4. Doelgroep 
Alleen wanneer het dossier van het kind voldoet aan de voorwaarden, zoals gesteld in deze 
Outline Dyslexiezorg, komt het kind in aanmerking voor een vergoeding voor onderzoek en 
mogelijk behandeling voor EED. Het kind moet op de basisschool zitten en de aanvraag moet 
worden ingediend voor het 13e levensjaar.  
 
Ernstig: hardnekkige en grote achterstand op woord lezen en/of spelling (zwakste 10%).  
Enkelvoudig: er is geen sprake van andere belemmerende problematiek.  
 

5. Screening 
Wanneer een aanvraag voor EED bij de gemeente wordt ingediend, wordt het dossier op de 
volgende punten beoordeeld: 
 



Ernstige achterstand 
Uit het leerlingvolgsysteem moet blijken dat er 3 keer achtereenvolgens bij de meest recente 
hoofdmetingen de volgende scores zijn behaald op technisch lezen (Cito DMT) en spelling 
(Cito Spelling):  

- Lezen: V-(min)score of E-score (laagste 10%) 
OF 

- Lezen: lage V-score of D-score (laagste 16%) 
- Spelling: V-(min)score of E-score (laagste 10%) 

 
Hardnekkigheid 
Het vermoeden van ernstige dyslexie is aan te geven doordat de school via het 
leerlingvolgsysteem en handelingsplannen kan aantonen dat een kind langere tijd intensieve 
begeleiding op school heeft gekregen, zonder resultaat. Het Nederlands Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie (NKD) spreekt over minimaal twee keer 10-12 weken minimaal 60 minuten per week 
op ondersteuningsniveau 3. Zie voor meer informatie over de ondersteuning waaraan de 
school moet voldoen, alvorens er een aanvraag mag worden ingediend: 
https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-
ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf 
 
Enkelvoudigheid 
Dit betekent dat er geen sprake is van andere, bijkomende stoornissen of problemen die 
belemmerend werken. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ADHD of een leerstoornis. In 
dat geval dient eerst de bijkomende stoornis/ problematiek te worden  behandeld, om 
betrouwbaar onderzoek naar EED en effectieve dyslexie behandeling te kunnen uitvoeren. 
 

6. Route voor EED aanvraag 
Volgens het meest recente protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling kan een kind, als 
voldaan is aan de criteria, verwezen worden naar de gemeenten voor een  EED-onderzoek. 
In de regel zal dit op zijn vroegst halverwege groep 4 zijn. 
 
Stappen binnen de route van aanvraag: 

1. Scholen kunnen extern (buiten de gemeente om) advies inwinnen over aanvraag voor 
EED. Het advies kan bij het leerlingdossier worden toegevoegd en bij de mogelijke 
aanvraag bij de gemeente; 

2. Ouder(s) vragen het leerlingdossier op bij school en zijn verantwoordelijk voor het juist  
indienen van dit dossier bij de gemeente (waar de leerling woonachtig is);  
Op de laatste pagina van het Leerlingdossier Masterplan Dyslexie 
(http://www.masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leerlingdossier_Dyslexie_
def.pdf ) is een checklist opgenomen voor de inhoud van het leerlingdossier;  

3. De gemeente checkt of de aanvraag volledig is, vraagt indien nodig aanvullende 
informatie op en wint indien nodig extern advies in (bij zorgaanbieders voor dyslexie);  

4. De gemeente beoordeelt (binnen 6 weken) of het dossier ontvankelijk wordt verklaard 
(a.d.h.v. de criteria zoals beschreven onder punt 5 van deze Outline en na evt. overleg 
met de zorgaanbieder) 

a. Is het leerlingdossier ontvankelijk verklaart, dan wordt verder gegaan met stap 
5; 

b. Is het leerlingdossier niet ontvankelijk verklaart, dan wordt dit teruggekoppeld 
aan ouders (en evt. aan school) en wordt een officiële afwijzende beschikking 
opgesteld aan ouders (waarop zij evt. in bezwaar kunnen gaan).  

 
LET OP: Om vanuit de gemeente in aanmerking te komen voor een vergoeding voor 
EED, dient in beginsel voldaan te zijn aan de gestelde criteria, het leerlingdossier 
moet ontvankelijk zijn verklaard. Wanneer de gemeente het leerlingdossier niet 
ontvankelijk verklaart, hebben ouders de vrijheid om een particulier traject aan te 
gaan voor dyslexie. Echter, dit is dan op eigen kosten van ouders. Wanneer de 
gemeente beoordeelt dat het dossier niet ontvankelijk is verklaard, dan mag/kan ook 



de zorgaanbieder GEEN diagnostiek verrichten naar EED. Ook zorgaanbieders 
hebben zich, net als gemeenten, aan dezelfde criteria te houden voor het stellen van 
de diagnose EED. Er kan dus, na een afwijzing vanuit de gemeente op een aanvraag 
voor EED, geen sprake zijn van een particulier traject waarbij de diagnose EED wordt 
gesteld en ouders die achteraf om een vergoeding vragen vanuit de gemeente voor 
de diagnostiek en behandeling. Een particulier traject, kan mogelijk wel de diagnose 
dyslexie (een lichtere vorm van dyslexie) vaststellen. Dit kan evt. extra begeleiding 
vanuit de zorgaanbieder (op particuliere basis) en school opleveren en extra tijd op 
de eindtoets. 

 
5. Ouders kiezen zelf voor een zorgaanbieder en de gemeente checkt of er een contract 

is met de gewenste aanbieder; (voorliggend is een gecontracteerde zorgaanbieder, 
maar is er een voorkeur voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder, dan kan de 
jeugdhulp wellicht via een persoonsgebonden budget worden toegekend. Zie voor 
meer informatie verderop in deze Outline onder punt 9); 

6. Indien ontvankelijk, stelt de gemeente een beschikking op en wordt er een jw301 
(toewijzing jeugdhulp) verzonden naar de zorgaanbieder; 

7. Ouders ontvangen een (papieren) beschikking en de jeugdhulp kan gestart worden; 
8. De tussentijdse afspraken over afronding onderzoek en inzetten behandeling worden 

door de gemeente gemonitord; 
9. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED, dan wordt alleen het 

onderzoek vergoed door de gemeente; de zorgaanbieder informeert de gemeente 
hierover. 

 
Wat de gemeente opneemt in de (papieren) beschikking voor EED: 

• Basisgegevens leerling; 
• Hulpvraag; 
• Bij afwijzing van de aanvraag, ook de schoolanamnese en reden van afwijzing 

(onderbouwd); 
• Doelen waaraan gewerkt wordt; 
• Start en (verwachte) einddatum van het onderzoek en de behandeling; 
• Bezwaarclausule 

 
7. Bekostiging, gecontracteerde aanbieders en codering 

Alleen EED wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet. Als een kind niet voldoet aan de voorwaarden 
voor een onderzoek naar EED, dan kunnen ouders en/of school een particulier traject 
overwegen. De gemeenten in Utrecht West hebben contracten afgesloten met EED-
aanbieders, welke te vinden zijn op: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/gecontracteerde-
zorgaanbieders-2018-2019/ en dan zoeken bij de gecontracteerde zorgaanbieders voor EED. 
 

8. IQ hoger dan 130 of IQ lager dan 70 

Hoe gaat de gemeente om met een kind met een totale intelligentiescore (TIQ) van boven de 
130 (hoogbegaafd) of een totale intelligentiescore (TIQ) onder de 70? 

In het volgende document: ‘’Richtlijn Lees- en Spellingproblemen in combinatie met 
Hoogbegaafdheid (2018)’’ staat beschreven dat kinderen met een hoogbegaafd IQ aan 
dezelfde criteria met betrekking tot achterstanden en hardnekkigheid dienen te voldoen. 
Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
richtlijn: http://www.stichtingdyslexienederland.nl/images/publicaties/Richtlijn-diagnostiek-
dyslexie-en-hoogbegaafdheid-DEFINITIEF.pdf. 
Bij een IQ onder de 70 wordt gesproken over zwakbegaafdheid. Bij een IQ van minder dan 70 
is sprake van belemmerende comorbiditeit, waarbij de eerste diagnose mentale retardatie 
(oftewel verstandelijke beperking) is. Hierdoor kan er niet gesproken worden van enkelvoudige 



dyslexie. Dit maakt dat leerlingen met een IQ lager dan 70 niet in aanmerking komen voor een 
vergoeding vanuit de gemeente voor onderzoek naar (en behandeling voor) EED. 

 
9. Mogelijkheden persoonsgebonden budget (PGB) 

Met een PGB kunnen ouders zorg inkopen bij een zorgaanbieder waarmee de gemeente 
geen contract heeft. Elke gemeente in de regio heeft in de verordening opgenomen voor 
welk percentage van het Zorg in natura tarief PGB mag worden gedeclareerd. Ouders 
hebben hierdoor deels eigen kosten. De toegang van de desbetreffende gemeente kan hier 
meer informatie over verstrekken.  
 
Stappen die worden doorlopen bij het aanvragen van een EED-traject middels PGB: 

1. De gemeente checkt of de gekozen zorgaanbieder een SKJ of BIG-registratie heeft; 
wanneer deze aanwezig is, neemt de gemeente binnen 6 weken een besluit of het 
dossier voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een EED-onderzoek; 

2. De gemeente neemt een besluit en stelt een beschikking op; 
3. Ouders van het kind zijn zelf verantwoordelijk voor het beheren van het pgb, en stellen 

zelf (samen met de zorgaanbieder) een zorgovereenkomst op; deze wordt door ouders 
geüpload op mijn.svb.nl 

4. Gemeente accordeert de zorgovereenkomst op de SVB-website en het maximaal te 
vergoeden uurtarief; 

5. Er kan worden overgegaan tot uitvoering van de zorg en uitbetaling. 
 

10. Werkwijze toepassen hardheidsclausule 
Het mandaat voor het toepassen van de hardheidsclausule ligt bij het college van B&W. Het 
voorstel om een andere zorgvorm in relatie tot dyslexie te vergoeden moet vastgesteld worden 
door het college van B&W. 


