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Inleiding

Wat is de rol van lokale team/CJG?

e

In deze factsheet staat beschreven hoe te handelen in de 2 fase van het
dyslexieproces van onderwijs naar zorg.( Zie ook het stappenplan beschreven bij
fase 1.)
In fase 1 is het traject doorlopen waarbij de school het dyslexieprotocol heeft
doorlopen en het vermoeden van EED is geconstateerd.
Fase 2 gaat over het proces rond doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening en
het starten van hulp. De beide factsheets zijn bedoeld voor ouders, leraren,
lokale teams, aanbieders en de gemeenten binnen de regio Zuidoost Utrecht
evenals het Samenwerkingsverband ZOUT

Lokale teams van gemeenten zijn te benaderen voor consult.
Lokaal team en school bepalen gezamenlijk de passende
integrale aanpak met inzet vanuit het onderwijs en vanuit
jeugdhulp bijvoorbeeld bij meervoudige problematiek.
Lokale teams vormen de toegang tot jeugdhulp.

•

•

Wie komt er in aanmerking?
Waarom een procesbeschrijving EED

•

De gemeenten en de samenwerkingsverbanden voor PO, VO en het
reformatorisch onderwijs hebben op 15 december 2014 in het OOGO afspraken
gemaakt over dyslexiezorg. Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg valt onder de
Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

•

Deze procesbeschrijving is bedoeld om de ouders, de (basis)scholen en de lokale
teams in de Regio Zuidoost Utrecht duidelijkheid te bieden over de gemaakte
afspraken en vastgestelde procedure. De procedure bestaat uit twee fases: fase
1 vindt plaats binnen de school. Fase 2 gaat in zodra binnen de school het
vermoeden van EED is geconstateerd.

Hoe ziet het proces/de route er in fase 2 uit?

•

•

•

Fase 2 start met het indienen van het leerlingdossier door de ouder(s) bij een
aanbieder voor dyslexieonderzoek en wordt afgesloten met de conclusie door de
aanbieder om de aanvraag niet te honoreren of om de behandeling te starten.
Zodra tot behandeling wordt overgegaan, wordt de aanpak met de ouders en de
school afgestemd.
Administratief proces
• School, al dan niet na inschakeling van het SOT, stelt met de ouders vast
dat extern onderzoek naar EED noodzakelijk is en welke door de
gemeenten gecontracteerde jeugdhulpaanbieder door de ouders
benaderd kan worden. (www.zorgleverancierszou.nl)
• Ouders melden kind aan bij een door de gemeenten in de regio Zuidoost
Utrecht gecontracteerde jeugdhulpaanbieder EED met overhandiging van
het door ouders en school ondertekende leerlingdossier incl. bijlagen.
• De aanbieder beoordeelt of het dyslexieprotocol goed is doorlopen en of
de aanvraag daarmee rechtmatig is;
• Indien rechtmatig stuurt de aanbieder een Verzoek om Toewijzing
jeugdhulp aan de gemeente/lokaal team (bericht JW 315) en start het
onderzoek.
• Gemeente/lokaal team stuurt de Toewijzing jeugdhulp naar aanbieder
(bericht JW 301) ;
• Gemeente/lokaal team stuurt (op verzoek van de ouder) een beschikking
aan de ouder. Dit verschilt per gemeente.
• Aanbieder koppelt de resultaten van het onderzoek terug naar school en
ouders. Indien er sprake is van EED start de aanbieder de behandeling .
• Aan het eind van het traject (onderzoek al dan niet met behandeling)
stuurt de aanbieder de declaratie aan de gemeente/lokaal team (bericht
JW 321).
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Kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar in het
basisonderwijs die leerproblemen hebben waarbij het
vermoeden is dat er sprake is van ernstige enkelvoudige
dyslexie;
Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse
achterstand in de ontwikkeling van het lezen en/of spellen;
De basisschool heeft de gerichte, extra begeleiding op
school volgens dyslexieprotocol ingezet, maar dit levert
onvoldoende verbetering op;
De verwachting bestaat dat specialistisch onderzoek en
behandeling door een jeugdhulpaanbieder, gespecialiseerd
in dyslexie behandeling, nodig is;
Wanneer er sprake is van meervoudige zorgproblematiek,
wordt de niet-dyslexie problematiek eerst aangepakt. Dit
gebeurt in samenwerking met het lokale team.

Ouders met vragen
•

•

Ouders die klachten hebben over de aanpak van de
school, de zorgaanbieder of het lokale team, kunnen
gebruik maken van de afzonderlijke
(interne)klachtenregelingen.
Ouders/cliënt kunnen bezwaar aantekenen tegen een
besluit dat in de beschikking van de gemeente is
opgenomen. De gemeente neemt het bezwaar in
behandeling.
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