
Dyslexie

Lees in deze folder over onderzoek 
en behandeling in Utrecht



Heeft uw kind mogelijk ernstige dyslexie? In deze brochure leest u hoe 
dyslexieonderzoek en -behandeling geregeld is in Utrecht. En wanneer u 
eventueel een vergoeding van de gemeente kunt krijgen hiervoor.

Wat is dyslexie?
Sommige kinderen vinden lezen en spellen heel moeilijk, 
ook al doen zij erg hard hun best en ook al helpt de school hen 
heel goed. Dat kan door allerlei verschillende dingen komen. 
Soms komt het door dyslexie.

Het woord dyslexie komt uit het Grieks. 
Dys betekent ‘iets dat niet goed gaat’ en lexis 
betekent ‘taal’ of ‘woorden’. Het woord zegt 
het dus al: als je dyslexie hebt kun je niet goed 
(woord)lezen. Je vindt het dan niet af en toe 
moeilijk, maar het is hardnekkig. Je vindt 
het dan altijd heel moeilijk, hoe goed je het 
ook probeert.

Dyslexie zit vaak in de familie. Als u dyslexie 
heeft, is de kans groter dat uw kind ook dyslexie 
heeft. Dyslexie kun je niet helemaal oplossen. 
Je kunt wel iets beter leren lezen en spellen. 
En nog belangrijker: je kunt leren hoe je ermee 
om kan gaan. Zo heb je er minder last van.

Misschien heeft uw kind dyslexie…
Als uw kind lezen en spellen heel moeilijk vindt, gaat de school uw kind extra helpen. 
Dit doen zij volgens het nationaal protocol dyslexie. Dit protocol is te vinden op de 
website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Ook is de website van 
dyslexiecentraal zeer toegankelijk voor meer informatie (Homepage | Dyslexie Centraal).

Wat doet de school dan precies?

 ● De school helpt door met uw kind het 
lezen en/of spellen te oefenen. Dat doet de 
school met uw kind alleen of in een klein 
groepje met andere kinderen. In 2 perioden 
van 10 tot 12 weken gaat de school een 
uur per week extra aan de slag met uw 
kind. Zo probeert de school het lezen en 
spellen makkelijker te maken voor uw kind. 
De school kijkt of het lezen en spellen beter 
gaat door o.a. toetsen af te nemen bij uw 
kind. Als uw kind door de hulp goed vooruit 
gaat, is dat natuurlijk erg fijn. Waarschijnlijk 
heeft uw kind dan geen last van dyslexie. 
Maar misschien gaat uw kind niet of heel 
weinig vooruit. Dat kan betekenen dat uw 
kind ernstige dyslexie (ED) heeft.

 ● School kijkt er dan naar of:
A. Uw kind 3 keer achter elkaar met 

woorden lezen (DMT toets) laag 
scoort. Uw kind heeft een score 
die bij de laagste 10% hoort.

B. Andere vakken beter gaan dan 
het lezen/spellen.

In dat geval kan uw kind aangemeld worden 
voor een dyslexieonderzoek. Dat doet 
de school door allerlei stukken naar de 
poortwachter te sturen.

https://www.nkd.nl
https://dyslexiecentraal.nl


Het ABC, 
de poortwachter 
van de gemeente 
Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een contract 
met Het ABC. Het ABC is als poortwachter 
onafhankelijk van scholen en andere 
aanbieders van dyslexiezorg. Het ABC kijkt 
of uw kind een vergoed dyslexieonderzoek 
kan krijgen. Als het vergoed wordt, betaalt 
de gemeente Utrecht het onderzoek 
(op grond van de Wet op de Jeugdzorg).

Meer informatie vindt u op de website: 
www.hetabc.nl/poortwachter

Aanmelden bij de poortwachter
De school kan de formulieren opsturen naar de poortwachter via de website van het ABC. 
De school weet precies welke formulieren hiervoor nodig zijn. School zal samen met u 
als ouder alle formulieren invullen. Als de poortwachter alle documenten heeft ontvangen, 
toetst hij/zij welke ondersteuning uw kind van de school heeft gehad en of deze genoeg 
heeft geholpen. Het ABC kijkt tevens naar de resultaten van de toetsen voor lezen. 
Ook kijken ze of het erop lijkt dat uw kind dyslexie heeft. Het ABC kiest dan voor één 
van deze twee vervolgstappen:

Akkoordverklaring
Als alle informatie wijst in de richting van 
ernstige dyslexie, dan krijgt u een akkoord 
van de poortwachter. Dat wil zeggen dat 
er een dyslexieonderzoek gedaan kan 
worden. Dat onderzoek wordt dan betaald 
door de gemeente Utrecht. U kiest (vaak 
samen met de school) bij welke dyslexie
zorgaanbieder u het onderzoek wilt laten 
doen. Het ABC stuurt het akkoord dan 
direct door. Een medewerker van de 
dyslexiezorgaanbieder neemt contact 
met u op om een afspraak in te plannen.

NIET-Akkoordverklaring
Soms ziet de poortwachter dat alle 
informatie niet voldoet aan de criteria voor 
ernstige dyslexie. Bijvoorbeeld, uw kind 
scoort wat hoger bij het spellen en lezen 
dan bij dyslexie past óf de school heeft 
te weinig extra kunnen helpen. U hoort 
dan van de poortwachter waarom uw 
kind nu geen onderzoek kan krijgen dat 
door de gemeente betaald wordt. Ook de 
school hoort dat van de poortwachter. 
De poortwachter vertelt dan ook wat 
de school en u nu verder kunnen doen.

De poortwachter adviseert de 
gemeente Utrecht over deze verklaring. 
De gemeente Utrecht neemt het advies 
over. De gemeente stuurt u een brief 
waarin staat of wij uw aanvraag om 
jeugdhulp in de vorm van dyslexiezorg 
toekennen of afwijzen.

https://www.hetabc.nl/poortwachter


Dyslexieonderzoek
Als u wél een akkoord hebt gekregen, 
hoort u snel van de zorgaanbieder 
wanneer en waar het onderzoek 
gebeurt. Na het onderzoek maakt 
de onderzoeker een afspraak met u 
als ouder. De onderzoeker vertelt of 
uw kind ernstige dyslexie (ED) heeft. 
Ook hoort u wat voor hulp uw kind 
verder nodig heeft. Als u dat wilt, 
vertelt de onderzoeker ook aan school 
wat uit het onderzoek kwam. U mag 
als ouder na uw gesprek met de 
onderzoeker altijd nog kiezen of u de 
uitslag met school wilt delen of niet.

Er kunnen verschillende dingen uit het 
onderzoek komen:

1. Uw kind heeft ernstige dyslexie (ED). Uw kind 
kan dan hulp krijgen van de zorgaanbieder. 
De gemeente Utrecht betaalt deze hulp. 
Dit zal de gemeente Utrecht in een brief 
aan u laten weten.

2. Uw kind heeft ernstige dyslexie (ED), maar 
heeft ook andere problemen. Dan kijkt de 
zorgaanbieder samen met u en school hoe 
uw kind het beste geholpen kan worden.

3. Uw kind heeft dyslexie, maar geen ernstige 
dyslexie. Dan betaalt de gemeente Utrecht 
de extra hulp voor uw kind niet. Dit zal de 
gemeente Utrecht in een brief aan u laten 
weten. De school ondersteunt uw kind dan 
zelf weer zo goed mogelijk verder. De school 
zal hierbij gebruik maken van de adviezen 
die uit het onderzoek van de zorgaanbieder 
zijn gekomen.

4. Uw kind heeft geen dyslexie. Er is dan iets 
anders aan de hand, waardoor het lezen 
moeilijk is. De school helpt uw kind dan 
zo goed mogelijk zelf volgens de adviezen 
van de zorgaanbieder. Uw kind kan dan 
geen hulp krijgen die door de gemeente 
betaald wordt.



Dyslexiebehandeling
Als uw kind ernstige dyslexie heeft (ED) kan 
hij of zij hulp krijgen die de gemeente Utrecht 
betaalt. Die hulp heet dyslexiebehandeling. 
U kiest hiervoor een zorgaanbieder. 
Een behandelaar van deze zorgaanbieder 
spreekt met u af wanneer de behandeling 
begint. Dit vraagt ook van u als ouder dat u 
veel gaat oefenen. Het is goed dat u als ouder 
met de dyslexiebehandelaar ook bespreekt 
hoe het oefenen thuis gaat. Vaak duurt een 

behandeling ongeveer een jaar. Uw kind werkt 
dan meestal 1 keer per week drie kwartier tot 
een uur met de behandelaar aan lezen en 
spellen. Als de behandeling klaar is heeft u, 
als u daar toestemming voor geeft, een gesprek 
met school en de behandelaar. In dit gesprek 
gaat het over hoe het lezen en spellen van uw 
kind nu gaat en hoe uw kind in zijn/haar vel zit. 
En ook over hoe uw kind op school en thuis 
verder kan blijven oefenen.

Vragen of bezwaar?
Als u het niet eens bent met een beslissing, kunt u dit eerst op school bespreken. 
Misschien komt u er met de school zelf al uit. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact 
opnemen met de poortwachter of de zorgaanbieder.

Komt uw kind volgens de ABCpoortwachter 
niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg 
en bent u het niet eens met deze beslissing? 
Dan kunt u in bezwaar gaan bij de poortwachter. 
Zij zullen aan u uitleggen hoe zij tot hun 
oordeel zijn gekomen. U komt er dan vast 
samen uit. Heeft u dan alsnog een andere 
mening? Dan kunt u voor een second opinion 
contact opnemen met een poortwachter van 
het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
AmsterdamDiemen. De uitslag van de second 
opinion is dan leidend.

Bent u het niet eens met de uitkomst van 
het onderzoek van de aanbieder die u heeft 
gekozen? Dan kunt u met de aanbieder zelf in 
gesprek. We gaan er van uit dat u er gezamenlijk 

uit komt. Als dit niet zo is dan kunt u een second 
opinion vragen bij een andere gecontracteerde 
aanbieder. Deze aanbieder moet aangesloten 
zijn bij het NKD. Deze aanbieder doet niet 
opnieuw onderzoek. Wel toetst de aanbieder 
of de door u gekozen aanbieder het onderzoek 
goed heeft uitgevoerd. Wilt u toch een 
nieuw onderzoek? Dan betaalt u de kosten 
hiervoor zelf. Heeft u vragen of klachten over 
de dyslexiezorg voor uw kind? Dan kan de 
aanbieder u vertellen wat u kan doen en hoe 
u eventueel in bezwaar kan gaan.
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