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INFORMATIE VERGOEDINGEN REMEDIAL TEACHING  
 
 
Hoewel onrechtvaardig en teleurstellend, gebiedt de eerlijkheid om aan ouders mee 
te delen dat het niet eenvoudig is om voor vergoeding van de kosten voor remedial 
teaching aanmerking te komen. 
 
Voor een tegemoetkoming in de kosten voor remedial teaching en/of hulpmiddelen 
kunnen momenteel de navolgende mogelijkheden worden onderzocht: 
 
1. LGF Leerling gebonden financiering  “rugzakje” 
Deze vorm van financiering is sterk afhankelijk van de veranderingen binnen 
Passend Onderwijs. De praktijk leert dat de mogelijkheden steeds beperkter worden.  

2. Vergoeding via de zorgverzekering 
Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, 
enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Het 
woord 'enkelvoudig' wil zeggen dat er géén sprake mag zijn van bijkomende 
stoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D. 
 
Ouders aanspraak maken op de vergoeding: 

1. als de dyslexiezorg vóór de tiende verjaardag van hun kind aanvangt. 
Elk kalenderjaar wordt de leeftijdsgrens met een jaar opgetrokken tot in 
2013 alle kinderen in het primair onderwijs van zeven jaar en ouder in 
aanmerking komen voor vergoeding van dyslexiezorg 

2. als er op school een leerlingdossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in 
het onderwijs een traject is geweest van extra hulp bij het leren lezen 
en spellen 

3. als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige 
dyslexie omdat het kind geringe vooruitgang vertoont 

Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld 
voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van poortwachter. De 
basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige 
dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van 
e-scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp 
op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende 
helpt, hebben een verwijzing naar de zorg nodig. Ouders melden hun kind aan 
bij een dyslexiebehandelaar die beoordeelt of in het leerlingdossier het 
vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om 
tot onderzoek over te gaan. Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er bij 
nader inzien geen sprake is van ernstige dyslexie, dan worden de kosten van 
het onderzoek niettemin vergoed door uw verzekering.  

 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15503
http://www.steunpuntdyslexie.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15362
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Contact met verzekeraar 
Het is raadzaam van tevoren ouders te laten informeren bij hun verzekering 
met welke behandelaars zij een contract hebben afgesloten. In enkele 
gevallen wordt de remedial teacher toegestaan als mede-behandelaar en 
worden de kosten van de behandeling via deze route vergoed. De 
hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijke en zal de vergoeding voor 
diagnose en behandeling aanvragen via het DBC-systeem. DBC staat voor 
Diagnose Behandel Combinatie, en is de basis van het betalingssysteem in de 
zorg. 
Om de kwaliteit van behandelaars te waarborgen zijn twee instituten 
opgericht: het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en het Nationaal 
Referentiecentrum Dyslexie (NRD). 

 

3.Via belastingaftrek 
Komt uw kind niet in aanmerking voor bovengenoemde vergoeding van diagnose en 
behandeling dan kunt u proberen de kosten van dyslexie als bijzondere uitgaven af 
te trekken van de belasting. Kijk hiervoor bij Belastingaftrek van kosten dyslexie  
Ook hulpmiddelen voor dyslexie zoals de Daisyspeler, de Readingpen en het 
softwareprogramma Kurzweil 30000 zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als 
uitgaven wegens ziekte en/of blijvende invaliditeit omdat het hier gaat om 
hulpmiddelen die niet of nauwelijks worden gebruikt door mensen die niet de 
beperking dyslexie hebben. 
 
 
4.Via de gemeente 
De kosten van een orthodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de 
Gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken. 
 
Er kan eventueel een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. 
De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke      
kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria  
wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan       
worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie. 
 
 
5.Via de werkgever 
Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevallen, de kosten van remedial teaching van hun 
medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de 
afdeling personeelszaken te wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/default.aspx?a=012b34&umbPageId=15805
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 
www.Balans.nl  
 
www.belastingdienst.nl / bijzondere aftrek  

www.regelhulp.nl. 

www.masterplandyslexie.nl / vergoedingsregeling 

 
Vanuit de LBRT zullen we de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen en 
nieuws of besluiten publiceren op onze website www.lbrt.nl 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.balans.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.masterplandyslexie.nl/

