Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0;
NKD, 2021) van kracht zijn. Dit protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige
Dyslexie vanuit de Jeugdwet. In dit protocol, dat gebruikt wordt door zorgverleners, zijn criteria vastgesteld
voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling. De implementatie van dit nieuwe protocol heeft, omdat
het ook raakt aan de doorverwijzing, enkele consequenties voor het handelen van scholen in het kader van
vergoede dyslexiezorg.
Door het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) zijn er in de
aanmeldcriteria voor dyslexiezorg in het kader van de Jeugdwet twee wijzigingen:
1. Van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) naar Ernstige Dyslexie (ED)

Dit betekent dat gericht op de aanmelding voor vergoede diagnostiek en behandeling ED een dossier vanaf
01-01-2022 enkel beoordeeld wordt op criteria didactische resistentie en achterstand.
2. Zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde

Dit betekent dat vanaf 01-01-2022 enkel dossiers op basis van het criterium achterstand t.a.v. woordlezen
in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek en behandeling ED.
De taak van het onderwijs
Waar in ieder geval niets aan verandert, is de taak van het onderwijs. De primaire taak is en blijft goed
lees- en spellingonderwijs garanderen. Dat betekent ook dat lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk
worden gesignaleerd, dat bij achterstanden de benodigde ondersteuning wordt ingezet en dat bij een
vermoeden van dyslexie de leerling kan worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek.
De zorgverlener stelt vervolgens vast of er inderdaad sprake is van ernstige, hardnekkige en specifieke
lees- (en spelling) problemen en de diagnose dyslexie gesteld kan worden én gaat na of het een dusdanig
ernstige vorm van dyslexie betreft dat een behandelindicatie Ernstige Dyslexie wordt afgegeven.

Samenwerking met de behandelaar
Wanneer een leerling in een vergoed diagnostiek- of behandeltraject zit en in de periode na de
behandeling blijft de school verantwoordelijk voor het bieden van goed lees- en spellingonderwijs en de
ondersteuning daarbij. In samenspraak met de zorgverlener en de ouders kan gezocht worden naar de
meest optimale invulling daarvan.
Vanuit de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie (https://richtlijnenjeugdhulp.nl/dyslexie/) worden voor
deze samenwerking onder andere de volgende aanbevelingen gegeven:
• Besteed als behandelaar aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een constructieve
samenwerkingsrelatie met de jeugdige, ouders en school. Maak afspraken en stem met alle
betrokkenen verwachtingen en doelen af.
• Zorg als behandelaar en lees- en spellingspecialist na de behandeling voor een nazorgtraject, met
als doel om de jeugdige met dyslexie voldoende vertrouwen in eigen kunnen te geven en blijf de
lees- en spellingontwikkeling na afloop van de behandeling monitoren, zodat bij terugval snel
opnieuw een interventie kan worden ingezet.
Een uitgebreide toelichting op de veranderingen vinden jullie via de volgende link:
https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/veranderingen-vergoedingsregeling-dyslexie-eed-1januari-2022
Leerlingdossier Dyslexie - NIEUW
Het Leerlingdossier Dyslexie dat gebruikt wordt voor het volgen van een leerling binnen de school en
noodzakelijk is om alle informatie te bundelen ten behoeve van de doorverwijzing naar vergoede
diagnostiek is ook aangepast. Er is nu ook een invulbare versie in Word die meer gebruiksvriendelijk is;
echter helaas niet in te vullen is in de online omgeving. Je dient het document te openen in Word. Deze is
te downloaden via https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leerlingdossier-dyslexie
Op deze pagina vind je ook meer informatie over het proces dat doorlopen wordt bij een vermoeden van
ernstige dyslexie (ED) op school tot diagnostiek en behandeling in de zorg. Dit proces wordt beschreven in
de Leidraad. Informatie over de intensieve ondersteuning bij signalering van achterstanden bij lezen en
spellen is te vinden in de Handreiking. Daarnaast kan het Format handelingsplan technisch lezen/spellen
ondersteuningsniveau 3 worden gebruikt om intensieve begeleiding op ondersteuningsniveau 3 te
beschrijven. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen
al in het handelingsplan worden beschreven, onder de voorwaarde dat dit handelingsplan is bijgevoegd en
er vanuit het Leerlingdossier goed naar verwezen wordt.
IEP-toetsen
Steeds meer scholen gebruiken de toetsen die horen bij het IEP leerlingvolgsysteem (Bureau ICE) om hun
leerlingen te volgen. Resultaten van de IEP LVS toets technisch lezen en de toets taalverzorging (waar
spelling onderdeel van uit maakt) worden vertaald in niveau-aanduidingen die gekoppeld zijn aan de
referentieniveaus. Deze geven geen percentielscores of A t/m E- of I t/m V-scores weer, waardoor niet kan
worden vastgesteld of een leerling tot de laagste 10% scorende leerlingen behoort. Die informatie heb je
wel nodig om te kunnen bepalen of bij een leerling sprake is van achterstand.
Dit betekent dat de resultaten op de IEP toetsen niet gebruikt kunnen worden om de achterstand te
onderbouwen bij een vermoeden van dyslexie. Bureau ICE geeft aan dat bij deze kinderen de DMT en Cito
spelling afgenomen kunnen worden om voor technisch lezen en spellen de achterstand in kaart te
brengen. Dit doe je dan alleen bij de leerlingen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat.
Uitsluiten van onderwijsaanbod
Om te beoordelen of het kind een kwalitatief goed basisaanbod voor lezen (ON1) heeft ontvangen worden
de geanonimiseerde LVOS-gegevens van de groep aangeleverd. Er wordt gekeken naar de toetsen DMT
van de groep waarin de leerling op dit moment zit. Voor de gebruikers van de IEP-toetsen vragen wij een
overzicht van de groepsresultaten die ook gebruikt worden door de school om de kwaliteit van het
onderwijs te beoordelen, bijvoorbeeld een trendanalyse.

Overgangsperiode
Wat nu als u al gestart bent met het opbouwen van een dossier en deze leerling pas na januari
2022 mogelijk kan worden doorverwezen voor vergoede dyslexiezorg? U heeft dan te maken met een
gewijzigd criterium van achterstand bij de doorverwijzing. In dat geval hanteert u voor de toetsmomenten
tot en met december 2021 het criterium ‘tot januari 2022’ en voor de periode daarna ‘vanaf januari 2022’.
We concretiseren dat hieronder:

Wij vragen specifieke aandacht voor leerling B. Graag zouden wij zicht hebben op het aantal leerlingen die
binnen deze categorie vallen. Wij vragen de IB’ers uiterlijk vrijdag 17 december aanstaande contact met
ons op te nemen via e.huizinga@po3002.nl of g.vanstraten@po3002.nl.

