
Voorwaarden vergoeding dyslexieonderzoek 
via de gemeente

Het RID heeft contracten met alle gemeenten. Onderzoek naar dyslexie 
wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed door de gemeente: 

• Leeftijdscriterium: de aanmelding voor het onderzoek moet voor de 
13e verjaardag gedaan zijn.

• Het effect van begeleiding op school: geen of te weinig 
vooruitgang, ondanks extra begeleiding op school met een 
betrouwbare methode (remediatie). 

• De ernst van de lees- en spellingproblemen:
Op school moeten de leesprestaties van het kind E-scores / V-scores 
zijn (bij de zwakste 10%). Ook mogen de leesprestaties D-scores / 
V-scores zijn (bij de laagste 20%), maar dan moeten de 
spellingprestaties E-scores / V-scores zijn (bij de zwakste 10%).

• School en ouders ondersteunen het vermoeden dat het zou 
kunnen gaan om enkelvoudige ernstige dyslexie.

Het RID biedt ook onvergoed onderzoek aan. Ouders kunnen ervoor 
kiezen zelf dit onderzoek te betalen.

Onze locaties

Het RID heeft 13 hoofdlocaties én een 
groot aantal behandellocaties, verspreid 
over Nederland. Op www.rid.nl vindt u 
per locatie de contactgegevens en meer 
(actuele) informatie. Tevens kunnen 
kinderen hier aangemeld worden voor 
een onderzoek, behandeling of cursus.

De weg vrij voor talent



Stappenplan ‘van aanmelding tot en met behandeling’

1. Aanmelding
• Aanmelden bij het RID.
• RID adviseert ouders over de werkwijze van hun gemeente.
• Ouders vullen de toegestuurde vragenlijst in.
• Intern begeleider vult samen met leerkracht vragenlijst in (www.rid.nl - zorgtraject - aanmelding).
• Ouders sturen beide lijsten terug naar het RID.

2. Beoordeling vragenlijsten
• Het RID beoordeelt of kind aan voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor vergoed onderzoek.
• Onderzoeker neemt contact op met ouders:

Wel in aanmerking? Inplannen afspraak voor onderzoek.
Niet in aanmerking? Bij een vermoeden van dyslexie kan de ouder ervoor kiezen onderzoek zelf te betalen.

3. Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
• Telefonische intake met een van de ouders.
• Intakegesprek met ouders en kind (1 uur).
• Onderzoek (2 dagdelen, intelligentietest is onderdeel van het onderzoek).
• Eindgesprek met ouders (1 uur).
• Eindverslag voor ouders en school.

4. Mogelijke uitkomsten
• Ernstige dyslexie: kind krijgt dyslexieverklaring en behandeling wordt vergoed.
• Dyslexie, maar niet ernstig: kind krijgt dyslexieverklaring, behandeling wordt niet vergoed (ouders betalen

 behandeling eventueel zelf ).
• Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen*.

 * Het RID heeft een aanvullend zorgaanbod voor taalproblemen of kan eventueel doorverwijzen. 

Ik heb dyslexie,  
en nuu?

5. Behandeling
Wij werken met Gramma. Deze behandelmethode 
voldoet aan de uitgebreide richtlijnen van het Protocol 
Dyslexie Diagnostiek & Behandeling.

De behandeling richt zich eerst op de basisprocessen 
van het lezen en spellen: de klankvaardigheden en 
letter-klank-koppeling. Als dit goed gaat, gaan wij 
verder met het lezen en schrijven van woorden en 
zinnen. 

De behandeling: 
• Vaste volgorde van spellingmodules en leesfases.
• Individuele behandeling.
• Kind bepaalt het tempo.
• Eén keer per week naar het RID.
• Duur: 50 minuten - laatste 5 minuten mag ouder 

mee naar binnen.
• Ongeveer 1,5 jaar lang, maximaal 60 keer.

In de behandeling gaat het kind aan de slag met veel 
verschillende oefeningen, waarvan sommige op de 
computer.

Aan de hand van een oefenschema en duidelijke 
huiswerkopdrachten werkt het kind met een 
oefenpartner (bijvoorbeeld een ouder) thuis aanvullend 
vijf keer per week 20 minuten aan de behandelstof.

www.rid.nl


