(Vergoede) dyslexiezorg
Regio Lekstroom
Informatie voor ouders, scholen, en zorgaanbieders
Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet.
Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk om deze (enige vorm van vergoede
dyslexie)zorg te organiseren en te financieren. Het gaat om de zorg voor kinderen van
7 t/m 12 jaar.
Scholen zijn sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het bieden van passend
onderwijs aan leerlingen. Onder Passend Onderwijs valt ook het bieden van
ondersteuning aan kinderen met lees-, spellingsproblemen en dyslexie. Gemeenten en
samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt. Dit om de dyslexieketen van
passend lees- en spellingsonderwijs op school naar dyslexiezorg door de Jeugd-GGZ te
verbeteren. Deze tekst beschrijft de manier waarop vergoede dyslexiezorg ingezet
wordt.

Vermoeden van EED. En nu?
1. School heeft het vermoeden EED (op basis van de vereisten opgesteld door de
branche en keurmerkorganisaties voor Dyslexie).
2. Ouders gaan akkoord met een aanvraag beoordeling behandelingsontvankelijkheid EED door Zien in de Klas.
3. De school neemt contact op met en dient een aanvraag in bij de onafhankelijke
screeningsorganisatie Zien in de Klas. Zien in de Klas beoordelt en adviseert of
het kind in aanmerking komt voor diagnose/behandeling EED.
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden ingevuld en
aangeleverd bij Zien in de Klas:
- Intakelijst basisschool dyslexie, inclusief handtekening
- Intakelijst ouder, inclusief handtekening
- Handelingsplan voor technisch lezen en spelling van het afgelopen jaar
- LOVS (scores DMT, spelling en rekenen), zowel individueel als het
groepsoverzicht.
4. Zien in de Klas beoordeeld de aanvraag en deelt het advies met ouders, school en
de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).
5. Ouders kiezen een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder (zie lijst met
aanbieders).
6. Dyslexiezorgaanbieder doet een ‘Verzoek om Toewijzing (JW315)’ bij de RBL en
start met diagnose/behandeling. Voor 2015 heet het verzoek ‘Melding Kind in
Zorg’.

Voorwaarden en afspraken:
-

Vergoeding voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.
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In geval van comorbiditeit (meerdere stoornissen of aandoeningen): afgaan op
het advies van Zien in de Klas of het dossier ontvankelijk is voor diagnostiek. Van
belang is dat de andere stoornissen de diagnose van dyslexie niet belemmeren.
Lekstroom betaalt alleen de diagnose en behandeling van EED wanneer een
gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder deze uitvoert. Scholen zijn ook op de
hoogte van de gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders en kunnen ouders hierin
adviseren.
Scholen moeten goed op de hoogte worden gebracht van de vereisten van de
procedure voor EED-diagnose en -behandeling (protocol tbv dossieropbouw en
gecontracteerde zorgaanbieders). Dit zal de RBL doen.
Scholen conformeren zich aan het protocol Leesproblemen en Dyslexie Primair
Onderwijs (Wentink e.a., 2012).
Dyslexiezorgaanbieders conformeren zich aan het protocol Dyslexie Diagnostiek
en Behandeling 2.0 (Blomert, 2013).
De voortgang en werkbaarheid van de procesafspraken en inzet dyslexiezorg
zullen worden gevolgd. Dit ook in samenspraak met samenwerkingsverbanden en
het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut
Dyslexie (KD). Wanneer nodig zal de werkwijze worden bijgesteld.

Meer informatie:
-

www.balansdigitaal.nl Oudervereniging Balans (men kan lid worden);

www.steunpuntdyslexie.nl Informatieve site over dyslexie;
http://www.dyslexiefont.com/download/files/Dyslexiehandleidingparticulier.pdf
Gemakkelijk te lezen lettertype om te installeren op de computer.
-
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