Ondersteuningsplatform Land van Cuijk
Pilot Dyslexie Land van Cuijk
Routekaart Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
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Op basis van de achterstand en de geboden
begeleiding maakt school in overleg met ouders de
kritische afweging of de leerling in aanmerking komt
voor onderzoek naar EED.
School en ouders dienen een verzoek in bij de
poortwachter om na te gaan of de leerling in
aanmerking komt voor een EED-traject.
De poortwachter stelt vast of het dossier compleet is
om tot advisering over te gaan.

Verantwoordelijk
School

Te bepalen door de school.

School
Ouders

Door school en ouders samen te
bepalen.

Poortwachter

Als het dossier niet compleet is,
ontvangen school en/of ouders het
verzoek tot aanvullen van het
dossier.
Als het dossier compleet is,
ontvangen ouders en school binnen
een week een ontvangstbevestiging
per e-mail.
Binnen 4 weken na ontvangen van
het compleet dossier per e-mail.

De poortwachter geeft het advies of de leerling in
aanmerking komt voor onderzoek naar EED.
Er wordt schriftelijk een onderbouwd positief of
negatief advies gegeven aan ouders en school.
De poortwachter stelt de gemeente op de hoogte
van het positieve advies.
De gemeente geeft vervolgens een beschikking af
voor onderzoek en/ of behandeling.
Na afgifte van een negatief advies wordt er door de
gemeente geen beschikking afgegeven.
Indien er een beschikking is afgegeven, melden
ouders aan bij de zorgaanbieder.

Poortwachter

De zorgaanbieder voert diagnostisch onderzoek uit.
De zorgaanbieder koppelt het resultaat en de
ondersteuningsadviezen terug aan ouders en school
(na toestemming van ouders).
Indien de diagnose dyslexie gesteld wordt en er
sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)
kan de behandeling starten.
De zorgaanbieder stelt in samenspraak met ouders
en school het contract en behandelplan op.
De zorgaanbieder voert de behandeling uit volgens
het opgestelde behandelplan.
De zorgaanbieder voert een eindmeting uit en sluit
middels een eindverslag het traject inhoudelijk af
met ouders en school (na toestemming van ouders).
De begeleiding voor de leerling met EED wordt op
school na afronding van de behandeling voortgezet
waarbij afgestemd moet worden op de
onderwijsbehoeften van de leerling binnen de
mogelijkheden die school heeft.

Zorgaanbieder
Zorgaanbieder

Doorlooptijd

Poortwachter
Gemeente

Maximaal 1 week na afgifte positief
advies wordt de beschikking
verstuurd per post.

Ouders

De zorgaanbieder geeft ouders een
tijdsindicatie wanneer onderzoek
ingepland gaat worden.
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