Bijlage Dyslexievergoedingsregeling
Behalve zorg in het kader van de dyslexievergoedingsregeling verleent Molendrift specialistische
GGZ, basis GGZ en particuliere zorg. Indien van toepassing, dient u hiervoor de betreffende bijlage
in te vullen.
Dyslexievergoedingsregeling 2022
In 2022 worden onderzoek naar en behandeling van ernstige dyslexie vergoed voor kinderen van 7,
8, 9, 10, 11 en 12 jaar. Er is alleen sprake van een vergoeding wanneer aan alle onderstaande punten
is voldaan:
1. Het kind woonachtig is in de provincie Groningen;
2. Het kind heeft na een traject van extra hulp bij het leren lezen en spellen binnen het
onderwijs nog steeds ernstige lees- (en evt. spelling)problemen;
3. De school heeft een gegrond vermoeden van ernstige dyslexie;
4. Er op 3 meest recente meetmomenten (Cito januari/juni) een E-score is behaald op technisch
lezen;
5. Het kind heeft geen andere (leer)stoornissen die interfereren met het lezen en spellen (er is
sprake van behandelbaarheid van het technisch lezen en spellen);
6. Het kind is in 2022 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud en zit nog op de basisschool;
7. Het traject van de diagnosestelling is gestart voordat het kind in 2022 de leeftijd van 13 jaar
heeft bereikt.
Om uw kind aan te melden voor de vergoedingsregeling wordt, naast het invullen van dit
aanmeldformulier, aan school gevraagd het leerlingdossier aan te leveren. Met dit leerlingdossier
worden bovenstaande punten opgevraagd. Daarnaast moet de school een uitdraai van het
leerlingvolgsysteem (in A t/m E-scores) en recente handelingsplannen meesturen. Dit leerlingdossier
heeft tot doel om na te gaan of de lees- (en evt. spelling)problemen ernstig genoeg zijn om deel te
mogen nemen aan het onderzoek binnen de vergoedingsregeling. Molendrift screent het
leerlingdossier op het wel of niet kunnen toelaten tot de vergoedingsregeling.
Voor het invullen van het leerlingdossier wordt verwezen naar onze website. Hierop staat een format
voor het invullen van het leerlingdossier (Bibliotheek → Formulieren). Ook voor meer informatie
over het leerlingdossier of de vergoedingsregeling kunt u terecht op onze website (Organisatie →
Dyslexie regeling). U kunt ook bellen naar ons algemene nummer voor meer informatie. Het
leerlingdossier kan door school worden opgestuurd naar ons adres in Groningen.
Graag aankruisen wat van toepassing is:
o Ouders hebben de school op de hoogte gesteld van de aanmelding bij Molendrift en hebben
afgesproken dat school het leerlingdossier zal toesturen.
o Ouders hebben school niet op de hoogte gesteld betreffende het leerlingdossier. Molendrift
mag contact opnemen met school voor meer informatie en het opvragen van het
leerlingdossier.
U krijgt van ons bericht wanneer uit het leerlingdossier blijkt dat uw kind voldoet aan de
voorwaarden om toegelaten te worden tot onderzoek binnen de dyslexievergoedingsregeling. Ook
wanneer uw kind buiten de vergoedingsregeling valt, zal contact met u worden opgenomen. Er kan
dan worden overlegd worden welke andere mogelijkheden voor hulp er zijn.

