
Procedure Ernstige  

Enkelvoudige Dyslexie  
Vanaf 2017 zoals deze is afgesproken door de 

gemeenten binnen het SWV  

 

 

Memo voor: 

- Onderwijs, 

- Aanbieders 

- Generalistenteams 

 

Datum : 5 januari 2017 

 

 

 

Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht. Dat betekent dat gemeenten vanaf dit moment 

verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor 

de toegang tot en de betaling van het diagnoseonderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie (EED) bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen bij de start van het 

traject.  

Een korting op het budget dat de gemeenten voor alle jeugdhulp zouden gaan ontvangen en landelijke 

gegevens over de forse toename van de diagnose EED bij kinderen de afgelopen jaren, leidde tot een 

behoefte aan controle vanuit de gemeenten, de gemeente als poortwachter. Concreet betekende dit dat 

de consulenten van Peel 6.1 de EED dossiers zijn gaan goedkeuren. Dat leverde voor ons inzicht op in 

het proces rondom EED maar ook extra werk en soms vertraging in het opstarten van een onderzoek 

voor een kind. 

Gaandeweg dit proces, na vele gesprekken en ervaringen met generalisten, de aanbieders van 

dyslexiezorg en onderwijspartners, blijkt dat we met zijn allen al heel veel goede dingen doen. 

We willen allen kwalitatief goede en betaalbare dyslexiezorg. Hierin heeft ieder van ons een rol die we 

juist door versterking van de samenwerking tussen zorg en onderwijs kunnen bereiken.  

De aanbieders onderzoeken innovatieve behandelmogelijkheden die in samenwerking met ouders en 

scholen kunnen worden toegepast.  

De gemeente gaat de controle op de aangeboden dossiers loslaten en legt deze verantwoordelijkheid 

bij de scholen en de zorgaanbieders. Zij moeten samen zorgdragen voor kwalitatief goede en 

betaalbare dyslexiezorg.  

Deze werkwijze draagt bij aan kortere lijnen tussen onderwijs en zorg.  

 

Nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2017 

Om de kortere lijnen tussen onderwijs en zorg te organiseren, is er in oktober van dit jaar een 

themabijeenkomst EED georganiseerd. Hierbij waren jeugdhulpaanbieders, scholen en gemeenten van 

de partij. Daar is ook gesproken over een nieuwe werkwijze.  

 Vanaf 2017 hanteren we de volgende procedure:  

 School signaleert problemen bij kind op het gebied van lezen en/of spellen; 

 School onderneemt benodigde acties om de lees- spellingsontwikkeling van het kind op niveau te 

krijgen en bespreekt acties met ouders; 

 School bouwt een leesdossier op dat voldoet aan de eisen voor het aanvragen van 

diagnoseonderzoek EED en levert dat aan bij ouders, met het advies om een jeugdhulpaanbieder te 

benaderen; 

 Ouders kiezen een jeugdhulpgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, en gaan hier met 

het leesdossier naar toe; 

 Jeugdhulpaanbieder screent op volledigheid van leesdossier; 



 

 

 Als het leesdossier volledig is, start de jeugdhulpaanbieder het diagnoseonderzoek;  

 Als uit dit diagnoseonderzoek blijkt dat er sprake is van EED, start de jeugdhulpaanbieder de zorg.  

 Als uit het diagnoseonderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED, volgt er geen behandeling vanuit 

de Jeugdwet.  

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze nieuwe werkwijze, kunt u contact opnemen met Yvonne Hoeben. 

Bereikbaar via e-mail: y.hoeben@helmond.nl of op telefoonnummer 0492-587074.  
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