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Stappenplan aanmelding voor dyslexie onderzoek
(In dit stappenplan wordt met ouder(s) bedoeld de wettelijke gezagsdrager(s) van
de leerling.)
1. Overleg en voorbereiding met de ouder(s) van de leerling m.b.t. het door
de school geadviseerde ondersteuningstraject aanvraag dyslexie onderzoek
en indien van toepassing dyslexiezorg (EED).
2. School vult het aanmeldformulier/ leerling dossier dyslexie in.
3. Aanmeldformulier wordt ondertekend door schooldirecteur, ib-er en
ouder(s) van de leerling.
4. Aanmeldformulier wordt getypt en digitaal met bijlagen ingediend:
g.veenhoven@swvdrechtsteden.nl
5. Het loket checkt de aanmelding op volledigheid.
6. Het loket stuurt een ontvangstbevestiging van de aanmelding aan de school
van de leerling.
7. Het loket zet de aanmelding door naar de betrokken functionaris van het
SWV, belast met de beoordeling van de aanvraag.
8. In geval de aanmelding doorgezet wordt voor diagnostisch dyslexie
onderzoek, zal dit door het loket aan de school meegedeeld worden met
daarbij de contactgegevens van de zorgaanbieder.
9. In geval de aanmelding niet kan worden doorgezet voor onderzoek wordt de
reden tot afwijzing door de functionaris, belast met de beoordeling van de
aanvraag, gemotiveerd en medegedeeld aan de school (de school geeft dit
door aan de ouder(s)).
10. Het doorzetten van de aanmelding voor diagnostisch dyslexie onderzoek
wordt medegedeeld aan de school (de school geeft dit door aan de
ouder(s)) middels een schrijven.
11. De school en de ouder(s) bepalen in onderling overleg een door de Service
Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gecontracteerde zorgaanbieder (school
ontvangt een lijst met de gecontracteerde zorgaanbieders waaruit gekozen
kan worden).
12. De school meldt de leerling aan bij de zorgaanbieder met het meesturen
van de brief bedoeld onder 10 en draagt met toestemming van de ouder(s)
het leerling dossier over aan de zorgaanbieder.
Criteria t.b.v. het doorzetten van het dossier voor nadere diagnostiek (EED).
Aanmeldformulieren worden wat betreft het doorzetten voor diagnostisch dyslexie
onderzoek beoordeeld op de volgende criteria.
 Op het aanmeldformulier is aantoonbaar dat de leerling op drie
opeenvolgende toets momenten (Midden/ Eind) van Cito een E score/ V(min) score op DMT (en/of spellen) heeft gescoord.
Alleen E scores/ V- (min) bij lezen DMT voldoen (laagste 10%).
 Bij spellen moet de E score/ V- (min) gecombineerd worden met lage D
scores (laagste 20%) bij de DMT. M.a.w. kinderen die alleen met spelling E
scores/V- (min) behalen komen niet in aanmerking voor vergoede diagnose.
 Overige strikte voorwaarden: de school heeft aantoonbaar gedurende twee
perioden van minimaal 12 weken extra begeleiding voor lezen en/of spellen
aan de leerling aangeboden en uitgevoerd om de achterstand te voorkomen.
Dit vereist kwalitatief voldoende individuele
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handelingsplannen/groepsplannen van het afgelopen jaar. Ouders
ondertekenen de handelingsplannen van school.
(Zie richtlijnen voor de uitvoering van de zorg NKD).
Er is geen sprake van comorbiditeit.
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