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Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht en de transitie jeugdhulp dus een feit. Dat 

betekent dat gemeenten vanaf dit moment verantwoordelijk zijn voor alle vormen van 

jeugdhulp. Hieronder valt ook Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)  

Onderdeel van het proces dat we destijds hebben ingericht, is de poortwachtersfunctie; de 

gemeente beoordeelt het leesdossier dat de school opstelt voor een leerling op basis van 

een regionaal afgesproken criteria. Als het leesdossier voldoet aan deze criteria bestaat er 

een vermoeden van EED. Dan ontvangt de ouder een brief van de gemeente en kan een 

zorgaanbieder worden ingeschakeld. De zorgaanbieder beoordeelt het leesdossier nog 

inhoudelijk voordat zij het kind in zorg neemt. Deze poortwachtersfunctie was ingesteld 

omdat er behoefte was aan inzicht en controle vanwege de toename van het aantal kinderen 

met EED en het lagere budget dat gemeenten vanuit de overheid ontvangen voor jeugdhulp. 

Voor de gemeente leverde het zeker kennis en inzicht op, maar het leidde ook tot extra werk 

en soms vertraging. 

De gemeente gaat de controle op de leesdossiers loslaten en draagt deze 

verantwoordelijkheid over aan de scholen en de zorgaanbieders. Zij moeten samen 

zorgdragen voor kwalitatief goede en betaalbare dyslexiezorg. Dit vraagt om nieuwe 

afspraken over de werkwijze, die is besproken op de regionale themabijeenkomst op 11 

oktober 2016. Deze werkwijze draagt bij aan kortere lijnen tussen onderwijs en zorg. 

 

Nieuwe Werkwijze vanaf 1 januari 2017 

 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 

onderzoek naar EED en levert dat aan ouders met het advies om een gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder te benaderen. 

 Ouders kiezen een gecontracteerde jeugdhulpgaanbieder en gaan hier met het 

leesdossier naar toe. 

 Jeugdhulpaanbieder screent op volledigheid van leesdossier. 

 Indien volledig stuurt jeugdhulpaanbieder een verzoek tot toewijzing (IJW 315) voor 

onderzoek naar de betreffende gemeente en geeft in dit bericht als verwijzer de 

gemeente op met in de toelichting de naam van de basisschool. 
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 Gemeente stuurt een bericht met goedkeuring inzet van zorg (IJW 316). 

 Gemeente stuurt beschikking naar ouder. 

 

Als de diagnose EED niet volgt uit het onderzoek, kan de zorgaanbieder het onderzoek 

factureren en volgt er geen behandeling. 

 

Monitoring  

Gemeenten en Onderwijs  

De kwantitatieve informatie over het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor onderzoek 

en het aantal kinderen waarbij de diagnose EED is gesteld en behandeling plaatsvindt1, wordt 

jaarlijks besproken op de volgende overlegtafels: 

1. Stuurgroep Jeugd (regionaal) 

2. OOGO passend onderwijs primair onderwijs/bespreking jaarschijf (regionaal) 

3. OOGO jeugdhulp/bespreking jaarschijf (subregionaal/lokaal)  

4. LEA (lokaal) 

 

Zorgaanbieders en Gemeenten 

Ouders kunnen een zorgaanbieder inschakelen die een contract heeft met de gemeente. De 

gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de voorwaarden; ze zijn aangesloten bij het 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie en laten de kwaliteit van de uitvoering van dyslexiezorg monitoren 

via het kwaliteitsinstituut. Dit wordt getoetst door de inkooporganisaties van de gemeenten.  

Via contractmanagement wordt de kwantitatieve informatie over het aantal kinderen dat in 

aanmerking komt voor onderzoek en het aantal kinderen waarbij de diagnose EED is gesteld 

en behandeling plaatsvindt verzameld. 

 

Eén keer per jaar vindt er afstemming plaats tussen regiogemeenten en het Kwaliteitsinstituut 

Dyslexie over: 

 ontwikkelingen van het aantal kinderen met een onderzoekdiagnose EED en het aantal 

kinderen waarbij behandeling plaatsvindt in de regio afgezet tegen de landelijke 

percentages; 

 het effect van een EED behandeling; 

 innovaties ten aanzien van de behandeling van EED; 

 effecten van innovatieve behandelingen op de duur van de behandeltrajecten. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Over de doelgroep zijn landelijke cijfers bekend. Bij 5% van het totaal aantal kinderen  in de leeftijd van 6 t/m 13 

jaar wordt de diagnose EED gesteld en bij ongeveer 3,5% van het totaal aantal 6 t/m 13 jarigen wordt de 
behandeling EED gegeven (bron: factsheet EED, Kwaliteitsinstituut Dyslexie). 

 


