
 
 

Herregistratie in het NVLF register dyslexiebehandelaars 2020-2025 
 
 
U komt in aanmerking voor herregistratie in het register dyslexie indien u in het bezit bent van een 
certificaat dyslexie en u voldoet aan de criteria voor herregistratie in het dyslexieregister. 
 
Criteria voor herregistratie in het dyslexieregister  

 Aantoonbaar in de afgelopen vijf jaar minimaal 32 SBU besteed aan geaccrediteerde 
nascholing of cursussen op het gebied van dyslexie verzorgd door hogescholen, universiteiten 
of overige instellingen die bij- en nascholing verzorgen; 

 Aantoonbare deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld deelname aan werkgroepen / 
commissies / (kwaliteits)kringen op het gebied van dyslexie (zoals bedoeld in het 
kwaliteitsbeleid van de NVLF).  

 Kwaliteitsgeregistreerd zijn in het kwaliteitsregister paramedici. 

 In de afgelopen vijf jaar heeft u gemiddeld minimaal vijf uur behandelingen per week besteed* 
aan cliënten met lees- en/ of spellingproblemen. (*direct patiëntgebonden tijd) 

 
Aan alle bovengenoemde criteria moet worden voldaan en moet bewijslast worden meegezonden.  
 
Voorbeelden van bewijslast: 

1. Certificaten van de gevolgde bij- en nascholing als dyslexiebehandelaar. 
2. Verslagen van 2-4 bijeenkomsten en een kopie van de presentielijst 
3. Kopie bewijs kwaliteitsregistratie 
4. Bijvoorbeeld: 

 verklaring hoofdbehandelaar van het aantal uren behandeling binnen de 
vergoedingsregeling dyslexie in de afgelopen 5 jaar 

 Indien in loondienst: verklaring van de werkgever over het aantal behandelingen dat in de 
afgelopen 5 jaar is besteed aan lees- en spellingproblemen (direct patiëntgebonden tijd) 

 Een eigen verklaring dat aan de eisen aan werkervaring wordt voldaan.  
 
Procedure 
Voor de aanvraag voor opname in het register moet het bijbehorende aanvraagformulier volledig 
worden ingevuld en van alle criteria een kopie van de bewijsstukken te worden meegezonden. 
De aanvragen worden zo snel als mogelijk beoordeeld, waarna een beoordeling aan de aanvrager 
wordt toegezonden. In het geval van afwijzing van de aanvraag kan binnen 6 weken na ontvangst een 
gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de NVLF. 
Het bewijs van registratie wordt voorzien van een volgnummer, datum van afgifte en 
geldigheidsperiode welke voor de zorgverzekeraar ter controle opvraagbaar zal zijn bij de NVLF. 
 
Geldigheidsduur 
Het bewijs van registratie wordt afgegeven voor de duur van 5 jaar. Het certificaat is dus geldig tot 5 
jaar na datum van afgifte. 
Na afloop van de geldigheidsperiode moet men zich herregistreren om opnieuw voor opname in het 
register in aanmerking te komen. 
 
Kosten 
Voor NVLF-leden zijn aan herregistratie geen kosten verbonden. 
Voor niet- NVLF leden bedragen de kosten per aanvraag 50% van de contributie van het huidige jaar. 
 


