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Verslag marktconsultatie Dyslexie (EED) 

 

Agenda 

1. Voorstelrondje 

2. Spelregels marktconsultatie 

3. Stand van zaken project 

4. Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

5. Context en ontwikkelpotentieel 

6. Onderzoeksvragen + planning 

7. Vervolgafspraken 

 

Agendapunten 1 t/m 3 zijn besproken.  

 

4. Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

Zie bijlage 1 

 

5. Context en ontwikkelpotentieel 

Zie bijlage 1 

Aanbieder herkent zich in het beeld dat de toestroom naar dyslexiezorg (EED) de afgelopen 

jaren is toegenomen. Aanbieder geeft aan dat landelijk opvalt dat met name kinderen van 

ouders met een bovenmodaal inkomen gebruik maken van dyslexiezorg (EED).  

 

6.   Onderzoeksvragen 

- Perceelindeling vaststellen 

o Dyslexiezorg is nu zorgvorm van behandeling. Zouden jullie dit willen behouden of als 

apart subsegment onder Ambulant inkopen? Waarom wel/niet?   

Geen specifieke opmerkingen van aanbieder. 

o Zouden jullie de voorkeur hebben om diagnose en behandeling samenvoegen tot 1 

traject met 1 tarief? Indien na diagnose geen EED wordt vastgesteld, is geen 

behandeling mogelijk. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd. 

Aanbieder heeft geen voorkeur om diagnose en behandeling als traject samen te 

voegen of als aparte trajecten in te kopen. Ze voeren beide vormen uit in verschillende 



 

regio’s. Apart indiceren van diagnose en behandeling levert geen vertraging op m.b.t. 

het starten van de zorg. De ervaring is dat de iJW315 berichten voor behandeling 

inmiddels tijdig worden verstuurd door gemeenten.  

o Zou een dyslexietraject voor diagnose en behandeling alleen bij dezelfde aanbieder 

afnemen? Waarom wel/niet? 

Aanbieder geeft aan om wel de mogelijkheid te bieden voor ouders en kind om na 

diagnose te kunnen switchen van aanbieder. Ook al zien we in de praktijk dat het 

gebruik van de diensten bij 1 aanbieder het meeste voorkomt. Ouders zouden echter 

wel de keuzevrijheid moeten bewaren, omdat zij wel vertrouwen dienen te hebben in 

de behandelaar. Daarbij wordt de diagnose en behandeling vaak door een andere 

professional uitgevoerd. Mocht er voor gekozen worden dat men van aanbieder wil 

veranderen, dan levert dat bij een goed werkende backoffice van gemeenten geen 

vertraging in de behandeling op is de ervaring.  

 

- Productbeschrijving: 

o Doelgroep definiëren: 

Voorstel:  

Dyslexiezorg (EED) kan worden ingezet voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, waarbij de 

dyslexiezorg aanvangt voor de 13e verjaardag. Het gaat hier uitdrukkelijk om kinderen 

die starten op de basisschool en voor wie het haalbaar is om het traject gedurende de 

basisschool of hooguit in de beginfase van het voortgezet onderwijs (tot de 

herfstvakantie in het eerste leerjaar) af te ronden. Goed lees- en spellingsonderwijs is 

de verantwoordelijkheid van scholen. 

De centrale vraag hierbij is of we iets missen bij deze omschrijving? Dat is niet het 

geval. Wel wordt expliciet aangegeven dat wanneer een kind van groep 8 de 

behandeling start, dat de behandeling volledig wordt afgemaakt. Ook als het kind op 

het voortgezet onderwijs zit en dit langer doorloopt dan de herfstvakantie. De 

aanbieder zou de beschrijving hierop aanpassen.  

Bij kinderen ouder dan 13 jaar zal de behandeling privaat plaatsvinden en is de 

gemeente niet verantwoordelijk voor deze zorg. Dyslexiezorg en dan specifiek EED 

(waar de gemeente voor verantwoordelijk is) richt zich specifiek op de 

basisschoolleeftijd.  

De doelgroep omschrijving wordt dan ook als volledig gezien.  

 

- Werkwijze vaststellen bij een vermoeden van EED 

o Verantwoordelijkheden gemeenten-onderwijs-dyslexieaanbieders 

 Taken onderwijs 

 Poortwachter functie 

 Verantwoordelijkheid en taken zorgaanbieder 

 Verwijsroute regionaal (zo uniform mogelijk) 

 

Aanbieder geeft aan dat het protocol duidelijk is en wijst erop dat we allemaal strikt het protocol moeten 

blijven volgen. Toch ontvangen ze weleens via school of via de gemeente een aanvraag waarin de 

leerling net te weinig heeft gescoord. Waarbij ouders toch toestemming krijgen van de gemeente om een 

onderzoek EED te starten. Hierdoor komt de aanbieder in een spagaat te zitten, want een aanbieder kan 

op basis van dit leerlingendossier geen onderzoek starten. Vanuit de normering zouden kinderen soms 

niet meer moeten instromen. Dit geldt niet specifiek voor de regio Noord-Limburg. De aanwezige 

medewerkers van de toegang herkennen dit signaal dan ook niet.  

Zorginhoudelijk komt het voor dat het toch wenselijk is om een onderzoek EED te starten. Alle 

betrokkenen hebben het vermoeden dat het kind EED heeft. In dat soort gevallen gaat de aanbieder in 

gesprek met de betrokkenen. 

 

Aanbieder geeft de suggestie om het samenwerkingsverband primaire onderwijs te vragen om als 

externe poortwachter op te treden. In andere regio’s zagen ze daarmee het aantal aanmelden dalen. De 



 

drempel voor scholen komt hiermee hoger te liggen om een onderzoek EED aan te vragen. De 

onafhankelijke toetsing op basis van heldere protocollen kan zo gewaarborgd worden. Onderwijs dient 

daarnaast goed lees- en spellingsonderwijs aan te bieden. Het samenwerkingsverband heeft hiermee 

zicht op het verloop van de instroom, kwaliteit interventies, heeft geen commercieel belang en maakt 

daarmee de route wat zuiverder. We zien in de regio dat de aanvragen per school enorm verschillen. 

Hier zou het samenwerkingsverband op kunnen sturen en kijken wat er nodig is. 

 

Aanbieder geeft aan dat het van belang is dat er duidelijke verwachtingen zijn bij zowel de ouders, de 

school en het kind. Met name de verwachtingen van de ouders moeten realistisch zijn, het maximaal 

haalbare dient aan het begin van een traject duidelijk te zijn. De behandeldoelen dienen van te voren 

worden vastgelegd. Ouders hebben ook een inspanningsverplichting om thuis te oefenen. Mocht het 

nodig zijn, dan gaat aanbieder in gesprek met ouders om hun te wijzen hierop. Het is belangrijk om bij de 

intake in gesprek met ouders duidelijk te zijn over de behandeldoelen en wat realistisch is om te 

bereiken. Controle op het proces is van belang. Indien ouders niet kunnen voldoen aan leesbegeleiding, 

dient er een oplossing te worden gezocht. Als er sprake is van niet willen, dan is het mogelijk dat de 

behandeling gestopt moet worden.  

 

De verwijsroute blijkt niet bij elke gemeente altijd hetzelfde te zijn, het belang van een eenduidige route 

wordt onderkend in het overleg.  

 

- Kwaliteit 

o Zijn er bepaalde afspraken/eisen die belangrijk zijn om op te nemen in het contract? 

 Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en behandeling 2.0 blijft hierbij het 

leidende instrument. Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te 

diagnosticeren, indiceren en behandelen (tot dat er een ander instrument voor 

handen komt). 

 Aanbieders zijn aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie 

(NRD) en/of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), blijkend uit een definitief 

certificaat van NRD of KD (geen proefcertificaat). 

o Opleidingsniveau voor Dyslexie (EED) 

Voorstel: 

De regiebehandelaar binnen Dyslexiezorg dient te zijn: 

- Erkend, dus geregistreerd gezondheidspsycholoog (BIG). 

- Erkend, dus geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog (NIP). 

- Erkend, dus geregistreerd orthopedagoog-generalist (NVO). 

De regiebehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door 

medebehandelaars. 

• Medebehandelaars zijn gekwalificeerde specialisten: 

- Een basispsycholoog en/of orthopedagoog. 

- Een logopedist 

Het bovenstaande voorstel wordt onderkend door de aanbieder. De regievoerder is de 

orthopedagoog generalist en/of de psycholoog. Deze aanbieder werkt niet met een logopedist 

als medebehandelaar.  

 

o Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke 

zaken moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

Op de vraag hoe samenwerking eruit ziet met andere aanbieders, wordt duidelijk gemaakt dat 

er geen samenwerking is en dat aanbieders concurrenten van elkaar zijn. Daar waar 

meerdere aanbieders werkzaam zijn op een school dient alle informatie bij elkaar te komen, 

om zo te kunnen beoordelen of er mogelijk extra hulp aan een school kan worden 

aangeboden. Het samenwerkingsverband van scholen zou hier een belangrijke rol kunnen 

vervullen om zo toch alle informatie te kunnen verzamelen.  Het is niet onverstandig om in het 

contract toch afspraken te maken over het vormgeven van samenwerking tussen aanbieders. 

Zo heeft Zeeland dit vraagstuk als ontwikkelopgave meegenomen. Bij de 



 

leveranciersgesprekken wordt de aanbieder gevraagd hoe deze ontwikkelopgave wordt 

vormgegeven.   

 

- Bekostiging 

Dyslexiezorg (EED) wordt bekostigd via trajectfinanciering.   

o Hoe gaan we komen tot trajecten? 

Inzicht in aantallen aanvragen en de duur van de diagnose/behandeling is 

noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Doel kan hierbij zijn het aantal 

aanvragen te normaliseren en de dyslexieketen te verbeteren. Goede 

managementinformatie is belangrijk, zodat antwoord gegeven kan worden op vragen 

als: Hoeveel trajecten diagnostiek leiden uiteindelijk naar een behandeling? Of: Hoe 

hoog is het percentage van cliënten met EED in regio Noord-Limburg in relatie tot het 

landelijk gemiddelde waarbij EED wordt vastgesteld? 

De cijfers over Noord-Limburg waren in het overleg nog niet voorhanden, deze zullen door de 

aanwezige aanbieder later worden aangeleverd. Aanbieder geeft aan dat er gemiddeld tussen 

de 40 – 44 behandelingen nodig zijn. Waarbij gestart wordt met 2/3 sessie met psycho-

educatie.  

Het programma S&I zal een trajectbeschrijving opleveren voor dyslexie.  

 

o Evaluatie onderdeel van het traject 

Hoe gaan we het traject evalueren? 

Voorstel: 

Een half jaar na beëindiging van het behandeltraject een evaluatie-moment (follow-

up) om te beoordelen welk effect de behandeling heeft gehad. Deze evaluatie is 

tevens onderdeel van het traject en daarmee van de trajectprijs. Indien blijkt dat de 

jeugdige onvoldoende instrumentaria heeft aangeleerd en daardoor terugvalt, dan 

dient de aanbieder dit alsnog aan te bieden. Hierbij wordt uitgegaan van de doelen die 

gesteld zijn tijdens de behandeling. Deze aanvullende dienstverlening is in principe 

niet declarabel. Indien de terugval te wijten is aan het niet nakomen van de afspraken 

bij warme overdracht, wordt in overeenstemming met ouders/school een oplossing 

gezocht.  

 

Wanneer is de doelstelling behaald? In het overleg wordt het belang van een evaluatie, stel 

een half jaar na beëindiging traject als en goed plan gezien. Door de aanbieder wordt 

aangegeven dat het uitvoeren van deze evaluatie meegenomen in het tarief. 

Aanbieders staat positief tegenover dit voorstel  

 

  

o Hoe gaan we de dyslexiezorg monitoren? (KPI’s) 

 De gemeenten willen inzicht in inzet uren diagnose en behandeling. 

 De gemeenten willen inzicht in de verhouding diagnostiek en doorstroom 

behandeling. 

 Aantal onderzoek waarbij geen EED wordt gediagnostiseerd (uitval) 

 Na een diagnostiektraject kan een andere vorm van hulpverlening dan 

behandeling voor EED noodzakelijk zijn, waarbij de kosten van zorg niet ten 

laste van de gemeenten komen. Tijdens de diagnose wordt niet bij ieder kind 

EED geconstateerd, hoewel er wel sprake kan zijn van dyslexie. 

 Duurzaam resultaat behaald (evaluatie na half jaar) 

Ontwikkelingen 

- Hoe kunnen we gezamenlijk de toestroom dyslexie afzwakken? 

- Hoe kunnen we voorkomen dat een behandeling EED ingezet wordt die niet meer effectief 

is, omdat er een bijkomend problematiek speelt?  



 

- Hoe kunnen we via de inkoop de samenwerking met het voorliggend veld, tussen aanbieders 

onderling en tussen aanbieders en toegangsteams bevorderen? 

 

De vragen bij KPI’s en ontwikkelingen worden in de volgende bijeenkomst besproken.  

 

Nieuwe afspraak: 27 augustus 15.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1: Voorbereidende gespreksnotitie 
 

Gespreksnotitie Aanbieders segment ambulant: Dyslexie 

 

Agenda 

 

- Voorstelronde 

- Spelregels marktconsultatie 

- Wat houdt segment ambulant in? 

- Context en ontwikkelpotentieel 

- Onderzoeksvragen  

- Vervolgafspraken 

 

Achtergrondinformatie 

 

Gemaakte keuzes segment Ambulant 

Bekostiging 

• Perceel lokaal 

• Aanbieders selecteren o.b.v. strenge 

kwaliteitseisen 

• Trajecten 

• Perceel regionaal 

• Beperkt aantal aanbieders 

• Trajecten of plekken (keuze per 

gemeente) 

Contract 

• Meerjarig 

• 2 percelen 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 

Leveranciersmanagement 

• Perceel lokaal 

• Beperkt 

• Perceel regionaal 

• Intensief 

Toegangsmanagement 

• Toegang bepaalt doelen + soort hulp, 

vervolgens in overleg met aanbieder over 

duur en intensiteit. Toegang bepaalt. 

• Regie op doelen, mate verschilt per 

gemeente 

• Uniformeren werkprocessen 

 

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 

Inleiding 

De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van dyslexiebehandeling. Deze behandeling is 

aan de orde als een kind onvoldoende profiteert van de basisondersteuning en begeleiding bij dyslexie op school. 

Landelijk gaat dit om ca 4% van de basisschoolkinderen.  

 

Het doel van de dyslexiebehandeling is het behalen van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen, 

zodat het kind optimaal in de maatschappij kan functioneren. Hierbij wordt gestreefd om de hardnekkige lees- en 

spellingsachterstand ten opzichte van leeftijdgenoten te verkleinen. School en ouders worden nauw betrokken bij 

het hele traject. De dyslexie-aanbieder schat van tevoren in of behandeling daadwerkelijk leidt tot resultaat 

(ontwikkelingsperspectief). De gemeente vergoedt alleen EED behandeling en geen andere vormen van 

dyslexiezorg. 

 

Dyslexie valt onder de zorgvorm Behandeling maar wijkt af van de andere producten. De verwijzing 

verloopt via de school door een daartoe bevoegde en deskundige functionaris in samenspraak met de 

ouders. 

 

Doelgroep  

Jeugdigen waarbij dyslexie is vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie 

Diagnose en Behandeling Blomert 2.0 (of een nieuwe versie).  

 



 

Huidige situatie 

 Forse toename instroom dyslexiezorg (zowel aantal cliënten als kosten) 

 

Landelijk stijgt het aantal kinderen met een diagnose voor dyslexie. De instroom van het aantal 

kinderen met dyslexie ligt landelijk hoger dan we mogen aannemen op basis van wetenschappelijk 

onderzoek. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft 10% van alle leerlingen van het 

basisonderwijs behoefte aan extra ondersteuning vanwege lees- en spellingsproblemen. Hiervan 

heeft ca. 4,1% ernstige en hardnekkige klachten waarvoor gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. Voor 

deze hulp kan een beroep gedaan worden op de gemeentelijke hulp conform de Jeugdwet. 

Daarnaast is de doelstelling om de gehele dyslexieketen waar mogelijk te verbeteren zodat elk kind 

de juiste zorg ontvangt. Conform de Jeugdwet komen alleen kinderen met Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie in aanmerking voor financiering van hun behandeling. Kinderen met minder ernstige taal- en 

spellingsproblemen dienen op de school te worden behandeld. Soms kan een andere psychosociale 

of medische oorzaak de behandeling in de weg staan en dan dient deze oorzaak eerst behandeld te 

worden. Door de gehele keten te verbeteren willen we de middelen zo effectief en efficiënt 

mogelijke inzetten en daarmee ook de scholen ondersteunen bij het oplossen van dyslexie- en 

leerproblemen bij kinderen. 

 

Ontwikkelpotentieel 

 De toestroom naar dyslexiezorg (EED) verminderen en de bijhorende kosten. 

 Uniforme afspraken tussen met dyslexie-aanbieders, onderwijs en gemeenten om eenduidig 

te werken en daarmee de doelmatigheid vergroten. 

 

Onderzoeksvragen 

- Trajectbeschrijving: 

o Dyslexiezorg is nu zorgvorm van behandeling. Zouden jullie dit willen behouden of als 

apart subsegement onder Ambulant inkopen? Waarom wel/niet?   

o Zouden jullie de voorkeur hebben om diagnose en behandeling samenvoegen tot 1 

traject met 1 tarief? Indien na diagnose geen EED wordt vastgesteld, is geen 

behandeling mogelijk. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd. 

o Zou een dyslexietraject voor diagnose en behandeling alleen bij dezelfde aanbieder 

afnemen? Waarom wel/niet? 

o Doelgroep definiëren 

Voorstel:  

Dyslexiezorg (EED) kan worden ingezet voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, waarbij de 

dyslexiezorg aanvangt voor de 13e verjaardag. Het gaat hier uitdrukkelijk om kinderen 

die starten op de basisschool en voor wie het haalbaar is om het traject gedurende de 

basisschool of hooguit in de beginfase van het voortgezet onderwijs (tot de 

herfstvakantie in het eerste leerjaar) af te ronden. Goed lees- en spellingsonderwijs is 

de verantwoordelijkheid van scholen 

- Werkwijze vaststellen bij een vermoeden van EED 

o Verantwoordelijkheden gemeenten-onderwijs-dyslexieaanbieders 

 Taken onderwijs 

 Poortwachter functie 

 Verantwoordelijkheid en taken zorgaanbieder 

 Verwijsroute regionaal (zo uniform mogelijk) 

Voorbeeld Zeeland: https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/dyslexie-factsheet-

maart-2020 

 

 

- Kwaliteit 

o Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te kunnen bieden?  

o Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te nemen in het contract?  

https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/dyslexie-factsheet-maart-2020
https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/dyslexie-factsheet-maart-2020


 

 Nu opgenomen: 

 Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en behandeling 2.0 blijft hierbij het 

leidende instrument. Het protocol geeft een leidraad om ernstige dyslexie te 

diagnosticeren, indiceren en behandelen (tot dat er een ander instrument voor 

handen komt). 

 Aanbieders zijn aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie 

(NRD) en/of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD), blijkend uit een definitief 

certificaat van NRD of KD (geen proefcertificaat). 

o Opleidingsniveau voor Dyslexie (EED) 

Voorstel: 

De regiebehandelaar binnen Dyslexiezorg dient te zijn: 

- Erkend, dus geregistreerd gezondheidspsycholoog (BIG). 

- Erkend, dus geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog (NIP). 

- Erkend, dus geregistreerd orthopedagoog-generalist (NVO). 

De regiebehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door 

medebehandelaars. 

• Medebehandelaars zijn gekwalificeerde specialisten: 

- Een basispsycholoog en/of orthopedagoog. 

- Een logopedist 

o Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke 

zaken moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

- Bekostiging 

Dyslexiezorg (EED) wordt bekostigd via trajectfinanciering.   

o Hoe gaan we komen tot trajecten? 

Inzicht in aantallen aanvragen en de duur van de diagnose/behandeling is 

noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Doel kan hierbij zijn het aantal 

aanvragen te normaliseren en de dyslexieketen te verbeteren. Goede 

managementinformatie is belangrijk, zodat antwoord gegeven kan worden op vragen 

als: Hoeveel trajecten diagnostiek leiden uiteindelijk naar een behandeling? Of: Hoe 

hoog is het percentage van cliënten met EED in regio Noord-Limburg in relatie tot het 

landelijk gemiddelde waarbij EED wordt vastgesteld?  

o Evaluatie onderdeel van het traject. Hoe gaan we het traject evalueren? 

Voorstel: 

Een half jaar na beëindiging van het behandeltraject een evaluatie-moment (follow-

up) om te beoordelen welk effect de behandeling heeft gehad. Deze evaluatie is 

tevens onderdeel van het traject en daarmee van de trajectprijs. Indien blijkt dat de 

jeugdige onvoldoende instrumentaria heeft aangeleerd en daardoor terugvalt, dan 

dient de aanbieder dit alsnog aan te bieden. Hierbij wordt uitgegaan van de doelen die 

gesteld zijn tijdens de behandeling. Deze aanvullende dienstverlening is in principe 

niet declarabel. Indien de terugval te wijten is aan het niet nakomen van de afspraken 

bij warme overdracht, wordt in overeenstemming met ouders/school een oplossing 

gezocht.  

o Hoe gaan we dyslexiezorg monitoren? (KPI’s) 

 De gemeenten willen inzicht in inzet uren diagnose en behandeling. 

 De gemeenten willen inzicht in de verhouding diagnostiek en doorstroom 

behandeling. 

 Aantal onderzoeken waarbij geen EED wordt gediagnostiseerd (uitval) 

 Aantal cliënten waarbij EED is vastgesteld, alleen is de behandeling niet 

effectief omdat er een bijkomend problematiek speelt. 

 Na een diagnostiektraject kan een andere vorm van hulpverlening dan 

behandeling voor EED noodzakelijk zijn, waarbij de kosten van zorg niet ten 

laste van de gemeenten komen. Tijdens de diagnose wordt niet bij ieder kind 

EED geconstateerd, hoewel er wel sprake kan zijn van dyslexie. 



 

 Duurzaam resultaat behaald (evaluatie na half jaar) 

 

Ontwikkelingen 

- Hoe kunnen we gezamenlijk de toestroom dyslexie afzwakken? 

- Hoe kunnen we voorkomen dat een behandeling EED ingezet wordt die niet meer effectief is, omdat er 

een bijkomend problematiek speelt?  

Hoe kunnen we via de inkoop de samenwerking met het voorliggend veld, tussen aanbieders 

onderling en tussen aanbieders en toegangsteams bevorderen? 

 

Bijlage 2 Afbakening wetten 

  
Afbakening 

Jeugdwet met 

andere wetten 

 

Bron: juridische 

kennisbank 

Schulinck 

Jeugdwet Zorgverzekerin

gswet 

Wet 

langduri

ge Zorg 

Onderwijswetten Wmo 

Dyslexie 

diagnose en 

behandeling EED 

(Ernstige 

Enkelvoudige 

Dyslexie) 

X     

begeleiding bij EED    X  

onderzoek naar 

dyslexie, niet zijnde 

EED 

   X  

fysieke 

hulpmiddelen 
   X  

daisyspeler voor 

uitbehandelde 

dyslexie 

 X    

Problemen tijdens onderwijs (leerproblemen) 

Huiswerkbegeleid

ing 

   X  

remedial teaching 

of motorische 

remedial teaching 

(MRT) 

   X  

begeleiding op 

school 

X 

Gericht op 

zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, 

maatschappelijk

e participatie) 

  X 

Gericht op volgen 

onderwijs 

 

Dyscalculie    X  

behandeling 

stoornis op gebied 

van leren 

   X 

Leerstoornis: 

behandeling van 

stoornis op gebied 

van: lezen rekenen 

schriftelijke 

uitdrukkingsvaardig

 



 

heid leerstoornis 

NAO (niet 

anderszins 

omschreven) 

  

 

 

 


