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2021-10-26 nieuwe criteria Dyslexie 
 
De start van het schooljaar ’21-’22 zit er alweer op en de eerste vakantie staat voor de 
deur. Gezien de criteria van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) op korte 
termijn verandert, willen de poortwachters hier alvast de volgende informatie over 
geven.  
 
De aanpassing van de criteria heeft te maken met de gebieden comorbiditeit en 
achterstand op het gebied van spelling. Concreet wordt vanaf januari aanstaande 
gesproken over ED in plaats van EED. Dit betekent dat de criteria van eventuele 
comorbiditeit komen te vervallen. Er wordt met ingang van het nieuwe jaar dan ook 
gesproken over Ernstige Dyslexie. Het stukje ‘Enkelvoudige’ verdwijnt dus.  
 
Een andere aanzienlijke aanpassing is dat het achterstandscriterium op spelling komt te 
vervallen. Dit houdt in dat de achterstand voor ED alleen nog maar kan worden 
aangetoond wanneer sprake is van ernstige uitval op leesgebied (3xE-scores). De scores 
op spelling worden dus niet meer meegenomen in het achterstandscriterium voor de 
vergoede dyslexiezorg. 
 
Het is goed om te weten dat er géén sprake is van een overbruggingsperiode van 
huidige en nieuwe criteria. Dit wil zeggen dat de nieuwe criteria direct per 1 januari 
2022 ingaan! Daarom ook de vraag om in verband met de kerstvakantie tot 1 december 
2021 alle informatie aan te  leveren van dossier met laatste hoofdmeetmoment juni’21. 
Dan kan het dossier nog voor januari 2022 worden afgerond middels de ‘oude’ criteria. 
Mocht het niet op tijd zijn, houd er dan rekening mee dat de aanvraag dan mogelijk 
komt te vervallen (omdat het dossier dan niet aan de nieuwe criteria voldoet). 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van het NKD: 
https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/start-implementatiefase-protocol-dyslexie-
diagnose-behandeling-3-0/  
 
Tot slot vragen de poortwachters om met hen samen actief de voortgang van de 
aanvragen te blijven monitoren. Dit betekent dat wanneer opgemerkt wordt dat het 
dossier al een tijdje stilligt (circa twee weken) er ook door school of ouders aan de bel 
kan worden getrokken middels een mail via het systeem (via dyslexie.swvdeeem.nl). 
Samen dragen we de verantwoordelijkheid om het proces zo vloeiend en snel mogelijk 
te laten verlopen. 
 
Wij wensen u een goede herfstvakantie toe en bij vragen kan altijd contact worden 
gelegd in de nieuwe tool bij vragen omtrent een specifiek dossier via 
dyslexie.swvdeeem.nl (mocht u al inloggegevens hiervan hebben), en voor andere 
vragen middels een mail te sturen naar dyslexie@swvdeeem.nl  
 
 


