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Tijdelijke aanpassing van de 
toetsingscriteria diagnostiek Covid-19 
binnen de vergoede dyslexiezorg 
Poortwachters 
Cov 2020/004-5 
 
Vanwege de Corona-crisis kan een tijdelijke aanpassing van de toelatingscriteria tot 
diagnostiek binnen de vergoede dyslexiezorg wenselijk zijn voor de kinderen met een 
evidente zorgbehoefte. De aanleiding hiervoor is dat het criterium van ‘ernst’ en 
‘hardnekkigheid’ niet volgens de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar 
zorg kan worden aangetoond. Immers: 
1. Het criterium ‘ernst’ kan niet voldoende worden onderbouwd. Het ontbreekt aan het 

derde meetmoment.  
2. Het criterium ‘hardnekkigheid’ kan niet voldoende worden onderbouwd doordat het de 

scholen niet altijd lukt om de ondersteuning te bieden op ON 2 en 3 in deze corona-
crisistijd. 

 
Het NKD heeft deze handreiking voorgelegd aan het Stimuleringsprogramma Aanpak 
Dyslexie en de ministeries van VWS en OCW en biedt deze aan voor het lokaal/regionaal 
overleg tussen gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders.  
In dit document staat een aangepast toetsingskader waarin de belangrijkste uitgangspunten 
zijn:  
1. Deze toegangscriteria zijn tijdelijk en zullen na de uitwerking van de corona-crisis weer 

worden opgeheven;  
2. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD blijven zoveel mogelijk leidend; 
3. De oplossing is vooral pragmatisch ingegeven. Geen ingewikkelde procedures;  
4. De leerling staat centraal; het is belangrijk dat deze kwetsbare groep kinderen niet de 

dupe wordt. 
 

Een leerling komt voor doorverwijzing in aanmerking als: 

Ernst De scores op de hoofdmetingen van mei/juni 2019 en januari/februari 
2020 waren:  
 

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

• Woordlezen: V-score of lage D-score (laagste 20%) 

• Spelling: V-(min)score of E-score (laagste 10%) 

Hardnekkigheid • Begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 voldeed aan 
kenmerken van effectief handelen in de periode voorafgaand aan 
de Corona richtlijnen. 

 

• Tijdens Corona-richtlijnen voldeed ondersteuningsniveau 3 
mogelijk niet aan de kenmerken van effectief handelen. Voor de 
duur van deze regeling wordt dit gezien als overmacht.  

 
Toelichting: De ontbrekende derde meting wordt opgevangen door de diagnostiek die ook 
een nauwkeurige niveaubepaling van lezen en spellen oplevert. Zo is er zekerheid dat alle 
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kinderen op drie opeenvolgende meetmomenten ernstige lees (en spellingsproblemen) laten 
zien.  
De minder optimale begeleiding op ondersteuningsniveau 3 wordt opgevangen door het 
eerste deel van de behandeling. De voortgang wordt na 12 weken getoetst en kinderen die 
verrassend sterke groei laten zien, worden alsnog terugverwezen naar school.  
Pas als de behandeling wordt voortgezet na 12 weken wordt een dyslexieverklaring 
afgegeven.  
Deze afspraken gelden alleen in het geval toetsmomenten en begeleiding op ON3 door de 
Corona maatregelen niet optimaal kunnen worden gerealiseerd. 
 
 
 


