Stappenplan dyslexie
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
De werkwijze rondom een aanvraag voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)-diagnostiek
en behandeling (binnen de gemeenten Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden)
wordt weergegeven in onderstaand stappenplan.

Verantwoordelijk /
betrokken

Inhoud stappen

School

De school handelt volgens het bestaande Protocol Leesproblemen
en Dyslexie (basisondersteuning voor de leerling).

School
Ouders

Als de school - op basis van dit protocol - alle stappen heeft gezet
t.a.v. de lees-/spellingproblemen van de leerling, dan maakt de
school, in overleg met de ouders, de kritische afweging of het kind
in aanmerking komt voor een nader onderzoek naar/diagnose voor
dyslexie. Het moet dan gaan om zogenaamde Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie (EED).

School
Ouders

Als dit aan de orde is dient de school via de digitale omgeving TOP
dossier een EED-aanvraag in, waarbij ouders twee formulieren
dienen te ondertekenen. Het betreft:
• toestemmingsformulier voor overdracht van het dossier
naar het

Tijdpad

Aanvraag is
mogelijk
vanaf
midden
groep 4
(m.u.v. bij
doublure in
groep 3)

dyslexieteam;

• aanvraagformulier verleningsbeschikking EED.
Tevens worden relevante bijlagen geüpload. De school zorgt
ervoor dat ouder(s)/verzorger(s) ook altijd een kopie van het
complete leerlingdossier krijgen.
Dyslexieteam
School

Een dyslexiedeskundige van het dyslexieteam SWV PO 30 06 zal
Maximaal 7
het dossier toetsen en bekijkt of de aanvraag voldoet aan de
weken
criteria van achterstand en hardnekkigheid en hierop feedback
geven aan de IB-er. Het dyslexieteam geeft een positief of negatief
advies.
De school zorgt voor de communicatie naar ouders.

Dyslexieteam
Gemeente

Na het positieve of negatieve advies mailt de dyslexiedeskundige
van het dyslexieteam de aanvraag (beveiligd) naar de
backoffice/medewerker van de desbetreffende gemeente. Deze
aanvraag bestaat uit het door de ouders ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier (“Aanvraagformulier
verleningsbeschikking EED”). De desbetreffende gemeente geeft
een positieve of negatieve beschikking af. De positieve beschikking
verstuurt de gemeente naar ouders en de gekozen zorgaanbieder,
de negatieve beschikking alleen naar ouders.

Gemeente
Ouders

Bij een positieve beschikking gaat het om een beschikking voor
vergoed diagnostisch onderzoek naar EED. Als de diagnose EED
wordt gesteld gaat het ook om vergoede behandeling*.
Bij een negatief besluit wordt kort onderbouwd waarom het kind
niet in aanmerking komt voor vergoed diagnostisch onderzoek
naar EED. Indien ouders het hier niet mee eens zijn, kan er bezwaar
gemaakt worden tegen het besluit van de gemeente. Deze wijze
waarop staat op de beschikking die de gemeente verstuurt.

Ouders

Voor de aanvraag wordt ingediend, kiezen de ouders zelf een
dyslexie-zorgaanbieder. Zie hiervoor de lijst met alle door de
gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders op
https://www.swvpo3006.nl/steunpunten/steunpunt-dyslexie/.
Wanneer ouders een andere zorgaanbieder kiezen, kan geen
vergoeding van onderzoek en/of behandeling plaatsvinden.

Ouders
School

De school die het leerlingdossier heeft laten screenen door het
dyslexieteam, zorgt dat het dossier en de bijlagen tevens naar de
ouders worden gestuurd. Dit betreft het meest recente dossier
met mogelijk aanvullende informatie die door het dyslexieteam is
opgevraagd. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat het
leerlingdossier bij de gekozen zorgaanbieder terecht komt en de
gemeente zorgt ervoor dat de beschikking bij de gekozen
zorgaanbieder terecht komt (indien nodig met ondersteuning van
school).

Maximaal 4
werkdagen

Zorgaanbieder Nadat de zorgaanbieder het Leerlingdossier Dyslexie met de
bijlagen én de beschikking in zijn bezit heeft, kan deze het
Ouders
diagnostisch onderzoek uitvoeren.
School
Indien de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) gesteld
wordt, kan de hierbij behorende behandeling starten. Dit geldt
voor kinderen vanaf 7 jaar in het primair onderwijs (start voor het
13e jaar).
Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat deze tijdens de
behandeling samenwerkt/afstemt met ouders en de betreffende
school.
Zorgaanbieder Als er geen diagnose EED kan worden gesteld koppelt de
zorgaanbieder het resultaat (verslag) van het onderzoek terug naar
Ouders
ouders. Zij (de ouders) kunnen hierover vervolgens in overleg
School
treden met de school. De school moet op basis van haar zorgplicht
zorgen voor extra ondersteuning.
Ouders kunnen er dan overigens toch voor kiezen behandeling te
laten plaatsvinden op eigen kosten.

* De gemeenten financieren de EED-zorgaanbieders met een lumpsum.

