Komt uw kind in aanmerking voor vergoeding in 2018?
In 2018 wordt onderzoek naar en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie
vergoed voor kinderen in het basisonderwijs van 7, 8, 9, 10, 11 en 12 jaar. Via
onderstaand schema kunt u nagaan of uw kind in aanmerking komt voor de
dyslexievergoedingsregeling.

Is uw kind 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar?

nee → geen vergoeding *

ja



Heeft hij/zij (waarschijnlijk) enkelvoudige dyslexie?
ja



Is er (waarschijnlijk) sprake van ernstige dyslexie?

nee, er is ook sprake van andere
(leer)stoornissen → waarschijnlijk
geen vergoeding *
nee → geen vergoeding *

ja



Zijn er op school minimaal 3 toetsmomenten geweest
waarbij uw kind 3 maal D / E-scores heeft behaald
voor lezen en/of spelling? Voor toelatingscriteria zie **.

nee → geen vergoeding *

ja



Is er een leerlingdossier *** van school waaruit blijkt
dat er een traject van intensieve extra hulp is
geweest bij het leren lezen en spellen én heeft uw
kind hiervan onvoldoende geprofiteerd?

nee → geen vergoeding *,
terugverwijzing naar school

ja


Aanmelding bij Molendrift. Binnen Molendrift wordt het dossier van school beoordeeld. Zodra
duidelijk is of het diagnostisch onderzoek wordt vergoed, krijgt u bericht.
Blijkt uit het onderzoek dat er inderdaad sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan wordt
ook de behandeling vergoed.

Wat gebeurt er als uw kind heel snel na 1 januari 2018 dertien jaar wordt?
De start van het diagnostisch onderzoek dient plaats te vinden voor de dertiende verjaardag van
uw kind. Meld uw kind daarom ruim voor de dertiende verjaardag aan bij Molendrift.
* Komt uw kind niet in aanmerking van de vergoedingsregeling?
Dan kunt u uw kind uiteraard toch aanmelden voor onderzoek en behandeling bij Molendrift. U
ontvangt dan zelf de rekening. U kunt natuurlijk altijd bij uw gemeente informeren of er andere
mogelijkheden voor vergoeding zijn.
** Aantal toetsmomenten en D- / E-scores lezen en/of spellen
Er wordt altijd gekeken naar de 3 meest recente meetmomenten. Een leerling voldoet aan de
criteria wanneer hij/zij:
 3 maal een E-score bij lezen heeft OF
 3 maal een E-score op spellen én 3 maal (minimaal) een D-score op lezen heeft
*** Het leerlingdossier van school moet bevatten:
 Basisgegevens (volledige uitdraai leerlingvolgsysteem, waarvan in elk geval bij 3
meetmomenten E-scores moeten zijn behaald) uit het leerlingvolgsysteem;
 Beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 Signalering lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria / score), testleider;
 Omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm,
begeleider);
 Resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en
normering;
 Vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding
van gebruikte toetsen en normcriteria;
 Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische
resistentie naar geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
 Indien bekend vermelding en beschrijving van (vermoeden van) eventuele andere
(leer)stoornissen;
 Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegd gezag.

Signaleren en begeleiden
Meetmoment 1 (E-scores lezen of D-scores lezen
en E-scores spellen)
Interventie 1
(± 3 maanden)
Meetmoment 2 (E-scores lezen of D-scores lezen
en E-scores spellen)
Interventie 2
(± 3 maanden)
Meetmoment 3 (E-scores lezen of D-scores lezen
en E-scores spellen)

Vastleggen in leerlingdossier
→ toetsgegevens leerlingvolgsysteem
→ uitvoering handelingsplan
→ toetsgegevens LVS + evaluatie handelingsplan
→ uitvoering handelingsplan
→ toetsgegevens LVS + evaluatie handelingsplan

Voor meer informatie over de vergoedingsregeling:

www.molendrift.nl/organisatie/dyslexie-regeling
www.steunpuntdyslexie.nl
www.masterplandyslexie.nl
Voor meer informatie over Molendrift kunt u bellen naar: 050-3185142

