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Doel: informatie delen over 
de laatste ontwikkelingen 
rondom dyslexiezorg
Vragen delen en 
beantwoorden 

Waar zijn de verschillende 
protocollen te vinden?

Brede vakhoudelijke richtlijn 
https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/brede-vakinhoudelijke-
richtlijn-dyslexie

Protocol 3.0 (PDDB) > is al een vernieuwde versie
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 versie 1.0 (nkd.nl)

Verschil met SDN-brochure:
https://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties/brochures-
sdn/sdn-brochure-in-relatie-tot-bvrd-en-pddb-3-0
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https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/brede-vakinhoudelijke-richtlijn-dyslexie
http://
https://www.nkd.nl/app/uploads/2022/01/Protocol-Dyslexie-Diagnostiek-en-Behandeling-3.0-versie-1.0.pdf
https://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties/brochures-sdn/sdn-brochure-in-relatie-tot-bvrd-en-pddb-3-0
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PDDB/Protocol 3.0
4 belangrijke wijzigingen:

1. Cognitief typerend profiel krijgt een andere functie is niet meer bepalend voor vergoede 
behandeling (geen onderdeel classificatie, wel verklarend)

2. Classificatie van ernst wijzigt, grenswaarde wordt strenger:

• 1,5 SD of meer op Woordlezen (laagste 6.7%, T35 of lager) en -1,28 SD of meer op 
Pseudowoordlezen (laagste 10% T37 of lager)

OF
• 1,5 SD (laagste 6,7%) op Pseudowoordlezen en -1,28 (laagste 10%) SD of meer op 

Woordlezen
• 1,5 SD (laagste 6,7%) op Spellen en -1,28 (laagste 10 %) op Woordlezen

PDDB/Protocol 3.0
4 belangrijke wijzigingen:
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PDDB/Protocol 3.0
4 belangrijke wijzigingen:

PDDB/Protocol 3.0
4 belangrijke wijzigingen:

3. Enkelvoudigheid versus complexiteit: Geen EED meer maar ED, ernstige dyslexie
4. Leidinggevend is nu de behandelbaarheid
• Diagnostiek moet goed in kaart brengen wat belemmerende en beschermende 

factoren zijn. Daarnaast aandacht voor ontwikkelingsproblemen. In de behandeling 
gaat het om een integrale aanpak van het probleem, indien nodig ism een andere 
zorginstelling

• Behandelplan wordt een individueel zorgplan waarin het kind centraal staat en niet 
de stoornis
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Samenvattend:

Gevolgen 
voor 
aanmelding 
vanuit 
onderwijs:
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Gevolgen voor 
aanmelding 
vanuit 
onderwijs: 
overgang

Gevolgen voor 
aanmelding 
vanuit 
onderwijs: 
overgang
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Gevolgen 
voor 
uitkomst 
diagnostiek

Vragen over de ED zorg? 
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Brede 
Vakinhoudelijk 

Richtlijn Dyslexie 

Standpunt 
tav SDN 
brochure

• Op basis van beide documenten (SDN-brochure en 
BVRD) kan een dyslexie diagnose worden bepaald op 
basis van het voorkomen van alleen spellingproblemen
(laagste 10%) zonder dat er in dezelfde mate sprake is 
van  leesproblemen. 

• Maar let op inadequaat spellingonderwijs kan een 
verklaring zijn voor spellingproblemen. (let op 
instructiebehoeften van de leerling). 
Spellingvaardigheid is meer nog dan technische 
leesvaardigheid afhankelijk van (goede) instructie
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Standpunt 
tav SDN 
brochure

• Verschillen:

 BVRD stelt een expliciet dat er een strenger 
ernstcriterium (dus de laagste 6,7 %) moet 
worden aangehouden in het geval van lees-
en/of spellingproblemen waarbij de 
hardnekkigheid niet kan worden 
vastgesteld. 

 BVRD stelt expliciet dat spellingproblemen 
bij mensen met een gemiddelde of 
bovengemiddelde technische 
leesvaardigheid atypisch zijn voor dyslexie. 

Doel richtlijn 

• bieden van handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het 
handelen door professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn 
bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen 
en dyslexie. Hierbij gaat het om de aanpak van het onderwijs tot de 
zorg, in onderlinge afstemming en samenwerking. De richtlijn is 
bedoeld om:

• snelle, passende en goede hulp bij ernstige lees- en/of 
spellingproblemen en dyslexie in te zetten;

• een adequate diagnose te kunnen stellen;

• onterechte doorverwijzingen tegen te gaan;

• transparantie te creëren in de hulp bij ernstige lees- en/of 
spellingproblemen en dyslexie, zodat kinderen, ouders en 
professionals weten wat zij van elkaar mogen verwachten.
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Wat betekent 
de Richtlijn 

voor de 
onderzoeken 

passend 
onderwijs? 

We gebruiken de definitie beschreven in de DSM-V:

'Dyslexie is een specifieke en hardnekkige lees- en 
spellingstoornis met een basis in de 
neurobiologische ontwikkeling, die niet verklaard 
kan worden door een algemeen leerprobleem, 
inadequaat onderwijs of sensorische beperkingen’.

Ernst, hardnekkigheid en exclusiviteit van de lees-
en of spellingproblemen staan voorop.

Wat betekent 
de Richtlijn voor 
de onderzoeken 

passend 
onderwijs 

Sine Limite? 

Belangrijkste wijzigingen
- nog meer aandacht voor sociaal emotionele problemen 
> vragenlijsten ouders, school en kind.
- als richtlijn voor klinische problematiek wordt 
uitgegaan van een score op lees- en/of 
spellingvaardigheid die tot de laagste 10% behoort > E-
scores, normscores van 6 of lager op woordniveau.
- extra kritische blik bij spellingproblemen (zie 
hierboven).
- aandacht voor comorbide problematiek > goede 
advisering
- wacht niet te lang bij kinderen met TOS
- Bij intelligente kinderen gelden dezelfde richtlijnen
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Wat betekent 
de Richtlijn 

voor de 
onderzoeken 

passend 
onderwijs? 

Belangrijkste wijzigingen
- bij de transities van onderwijs of werk is 
actualisering van de dyslexieverklaring wenselijk. >
DYSLEXIEKAARTEN op de website sinelimite.nl bij 
formulieren (links onderaan)

IEP & 
dyslexiezorg

Voor dyslexieaanvragen (nog) niet aanbevolen

Advies:
Blijf DMT gebruiken
Spelling: PI-dictee (Boom LVS Spelling of Cito Spelling)
Daarnaast: DLE-uitdraai IEP-LVS om discrepantie aan te tonen

Gebruik 3x dezelfde meetinstrumenten
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Handige 
informatie

www.sinelimite.nl
- Nieuwe formulieren ED > komen ook op de 

website van de gemeente
- Nieuwe route ED > ouders melden aan bij de 

gemeente 
www.nkd.nl
www.dyslexiecentraal.nl
FAQ | Richtlijn Dyslexie en Protocol Ernstige 
Dyslexie | Dyslexie Centraal

Vragen over de 
onderzoeken Sine Limite? 
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https://dyslexiecentraal.nl/faq/faq-richtlijn-dyslexie-en-protocol-ernstige-dyslexie

