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INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS OVER DYSLEXIE
Wat is dyslexie?
Dyslexie kan iedereen treffen. Het is een hardnekkig probleem bij het leren lezen en spellen.
Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor
een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het
moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin
te maken. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie.
Dyslexie is een specifieke leerstoornis dat zich uit door hardnekkige problemen bij technisch lezen
en/of spelling.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de basisondersteuning door de
school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden.
Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder.
Het is belangrijk dat er naast de dyslexie geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig
beïnvloeden. Daarom moet naast de ernst ook worden vastgesteld of er sprake is van enkelvoudige
dyslexie.

EED en de rol van school
Als u bij uw kind EED vermoedt, dan is het belangrijk om dit te bespreken met school. Om in
aanmerking te komen voor (door de gemeente) vergoede EED-diagnostiek moet er aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. Hierin speelt de school een belangrijke rol. De eerste voorwaarde
heeft betrekking op de leerachterstanden op technisch lezen (en evt. spelling) op het CITO
leerlingvolgsysteem. De tweede voorwaarde houdt in dat aangetoond moet worden dat extra
begeleiding/ondersteuning onvoldoende effect heeft. De school dient deze ondersteuning te bieden,
waarbij aan een aantal specifieke richtlijnen moet worden gedaan.

Stappenplan/werkwijze Dyslexieteam
Als wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, dient de school (met uw toestemming)
de aanvraag in bij het Dyslexieteam SWV PO 30 06. Het Dyslexieteam beoordeelt het leerlingdossier
en kijkt of er wordt voldaan aan de EED-criteria. Het Dyslexieteam informeert de school over het
genomen (positieve of negatieve) besluit en de onderbouwing hiervan. Indien aanvullende
informatie nodig is, zal het Dyslexieteam contact leggen met school. Als na beoordeling
blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor vergoede EED-zorg, stuurt het Dyslexieteam
het “Aanvraagformulier Verleningsbeschikking EED” door naar uw woongemeente. De
gemeente geeft vervolgens een Verleningsbeschikking af en stuurt dit per post naar u op.
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Bij een negatief besluit wordt een korte onderbouwing gegeven waarin staat waarom uw kind niet in
aanmerking komt voor vergoed diagnostisch onderzoek naar EED. Indien u het hier niet mee eens
bent, kan er bezwaar gemaakt worden tegen het besluit van de gemeente. Deze wijze waarop staat
op de beschikking die de gemeente verstuurt.

EED: onderzoek en behandeling
Met de (positieve) Verleningsbeschikking en een kopie van het leerlingdossier, kunt u naar een
zelfgekozen dyslexie-zorgaanbieder gaan (mits gecontracteerd door de gemeente; het overzicht
hiervan is bekend bij school en tevens te vinden op de website van het Samenwerkingsverband PO
30 06). U licht de school hierover in, zodat school weet welke zorgaanbieder u heeft gekozen.
De zorgaanbieder zal vervolgens diagnostisch onderzoek naar EED gaan doen. Wanneer er inderdaad
sprake blijkt te zijn van EED, komt uw kind in aanmerking voor vergoede behandeling. De
zorgaanbieder stemt goed af met school en met u als ouder/verzorger. Onderdeel van de
behandeling is dat er huiswerk wordt meegegeven. U dient er als ouder zorg voor te dragen dat uw
kind dit huiswerk maakt. Als er bij het onderzoek geen diagnose EED is gesteld kunt u als
ouder/verzorger het rapport aan de school overhandigen, zodat in overleg bekeken kan worden wat
uw kind eventueel nodig heeft.

Geen EED maar mogelijk wel dyslexie?
Indien zowel u als school vermoeden dat er bij uw kind sprake is van dyslexie, maar er niet wordt
voldaan aan de criteria voor EED, dan kunt u als ouder op eigen initiatief een dyslexieonderzoek laten
doen. Dit dient dan echter plaats te vinden op eigen kosten.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vragen of voor meer informatie, verwijzen wij u door naar de school van uw kind.
Het Dyslexieteam
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

