
Stappenplan dyslexie SWV PO de Meierij  
De werkwijze rondom een aanvraag voor ED-diagnostiek (en behandeling) wordt weergegeven in 
onderstaand stappenplan.   

   
Verantwoordelijk /betrokken   Inhoud stappen   

School    De school handelt volgens het bestaande Protocol  
Leesproblemen en Dyslexie (basisondersteuning voor de leerling).    

School - Ouders Wanneer de school – op basis van dit protocol- alle stappen heeft 
gezet t.a.v. de lees-/spellingproblemen van de leerling, maakt de 
school, in overleg met de ouders, de kritische afweging of het kind in 
aanmerking komt voor een nader onderzoek naar dyslexie. Het moet 
dan gaan om zgn. Ernstige Dyslexie (ED).    

Aanvraag is mogelijk vanaf midden groep 4 (m.u.v. een doublure in 
gr. 3)    

School - Ouders    Als dit aan de orde is dient de school via de digitale omgeving LDOS 
een ED-aanvraag in, waarbij  
ouder(s)/verzorg(s) een toestemmingsformulier dienen te 
ondertekenen. Het betreft een toestemmingsformulier voor 
overdracht van het dossier naar het Dyslexieteam.  

In regio Midden en Zuid vullen ouders tevens het document 
“aanvraagformulier dyslexiebehandeling jeugdwet” in.  

Tevens worden relevante bijlagen geüpload.  

Dyslexieteam - School    Een dyslexiedeskundige van het Dyslexieteam de Meierij PO zal het 
dossier screenen en kijken of de aanvraag voldoet aan de criteria. 
Er volgt een terugkoppeling naar de intern begeleider. 

De school zorgt voor de communicatie naar ouders.    
Streven is in behadeling nemen binnen 4 werkweken   
 

Dyslexieteam - School   School vult waar nodig het dossier aan. Het dyslexieteam geeft een 
positief of negatief oordeel en communiceert dit via de mail naar 
school. Via LDOS is dit oordeel in te zien. Hier staat tevens de 
onderbouwing van het oordeel.  
 

School - Ouders Na ontvangst van de uitkomst van het dossieronderzoek door het 
dyslexieteam bespreekt school de uitslag met ouders. Bij een 
positief oordeel melden ouders hun kind aan bij de gekozen 
zorgaanbieder. 



Ouders - School   De school zorgt dat het dossier, de samenvatting van het 
dyslexieteam en de relevante bijlagen naar ouders worden gestuurd. 
De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat het leerling dossier en de 
bijbehorende beschikking van de gemeente ook bij de gekozen 
zorgaanbieder terecht komt (indien nodig met ondersteuning van 
school).    

Gemeente In regio Midden en Zuid: Gemeente heeft de beschikking af en 
communiceert deze naar ouders en de door ouders gekozen 
zorgaanbieder. 

In regio Noord: de zorgaanbieder die ouders gekozen hebben vraagt 
zelf de beschikking aan bij de gemeente. Ouders en school hoeven 
hier geen stappen in te ondernemen. 

Zorgaanbieder    

Ouders   

School    

Nadat de zorgaanbieder het “Leerling dossier Dyslexie” met de 
bijlagen en de beschikking in zijn bezit heeft, kan deze het 
diagnostisch onderzoek uitvoeren. Indien de diagnose Ernstige 
Dyslexie (ED) gesteld wordt, kan de hierbij behorende behandeling 
starten.    

Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat zij tijdens de behandeling 
samenwerken/afstemmen met ouders en de betreffende school.   

Zorgaanbieder   

Ouders   

School   

Als er geen diagnose ED kan worden gesteld koppelt de 
zorgaanbieder het resultaat (verslag) van het onderzoek terug naar 
ouders. Ouders kunnen hierover in overleg treden met de school.   

Ouders kunnen er dan overigens toch voor kiezen behandeling te 
laten plaatsvinden op eigen kosten.   

   
* De gemeenten financieren de ED-zorgaanbieders met een lumpsum. Hierbij wordt uitgegaan 
van een gemiddelde van 48 behandelingen. Een behandeling kan dus minder (of incidenteel) meer 
behandelingen omvatten. De afgegeven verleningsbeschikkingen hebben een duur van maximaal 
1,5 jaar waarbinnen de behandelingen zijn uitgevoerd.   

* School doet een aanvraag/aanmelding bij het dyslexieteam en kan over het oordeel bij 
onduidelijkheid of verschil van mening in gesprek gaan met het team.   

* Wanneer ouders bezwaar willen maken tegen een negatieve uitspraak op de ED aanvraag, 
kunnen ze zich hiervoor richten naar de woonplaats-gemeente.  

  


