Eén toegang tot dyslexiezorg in Nijmegen

Uw kind heeft leesproblemen (en spellingproblemen). Het is belangrijk dat uw
kind goed wordt geholpen. Eerst zorgt de school voor extra ondersteuning.
Maar misschien heeft uw kind Ernstige Dyslexie (ED) en is er meer zorg nodig.
Daarover gaat deze folder.

Eén toegang tot dylexiezorg in Nijmegen

Wat is dyslexie?
Een kind met dyslexie heeft een normale intelligentie, maar ook ernstige problemen met lezen en
soms ook met woorden spellen.
Wat is Ernstige Dyslexie (ED)?
Een kleine groep kinderen met dyslexie heeft niet genoeg aan extra ondersteuning door de
school. Deze kinderen hebben een individuele behandeling nodig door een gespecialiseerde
dyslexiezorgaanbieder.

Hoe weet ik of mijn kind Ernstige Dyslexie (ED) heeft?

Ondersteuning van de school
De leerkracht van school merkt dat uw kind niet genoeg vooruit gaat met het leren lezen en spellen.
Als uw kind leesproblemen (en spellingproblemen) heeft, zorgt de school voor extra ondersteuning.
Als na een tijdje blijkt dat uw kind ook met deze extra ondersteuning niet genoeg vooruit gaat, kan
er sprake zijn van Ernstige Dyslexie (ED). De school overlegt met de ouders/verzorgers of er
onderzoek naar ED nodig is.
Aanmelding bij Poortwachter Dyslexie
Voordat dit onderzoek aangevraagd wordt bij een dyslexiezorgaanbieder, wordt het dossier van
school van uw kind gescreend. Dat doet de Poortwachter Dyslexie. Dit is een deskundige op het
gebied van (ernstige) dyslexie, die werkt bij de Buurtteams Jeugd en Gezin.
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U vult het ‘Aanmeldformulier Dyslexiezorg’ in en de school vult het ‘Leerlingdossier Dyslexie’ in. Deze
formulieren treft u hier aan:
https://robregionijmegen.nl/wordpress/. U kunt deze ook opvragen bij de school van uw kind of via
dyslexie@buurtteamsjeugdengezin.nl.
U, of de intern begeleider van de school van uw kind, stuurt daarna de aanvraag met bijbehorende
stukken (en uw keuze voor een dyslexieaanbieder) per e-mail naar de Poortwachter:
dyslexie@buurtteamsjeugdengezin.nl

De Poortwachter Dyslexie
Tijdens de screening kijkt de Poortwachter of er aan de voorwaarden voor een vergoed onderzoek naar ED wordt
voldaan. De Poortwachter gaat na of de school de juiste stappen heeft genomen en het dossier compleet is. Soms
is eerst nog een overleg nodig tussen school en de Poortwachter. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan,
vraagt de Poortwachter vergoeding voor onderzoek naar ED aan bij de gemeente. U ontvangt dan via de post een
beschikking voor het onderzoek naar ED voor uw kind bij een dyslexiezorgaanbieder.
U mag kiezen uit de volgende zorgaanbieders. De school kan u eventueel helpen bij de keuze.
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Beschikking van de gemeente
U krijgt deze beschikking van de gemeente, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor onderzoek
en behandeling van kinderen tussen de 7 en 12 jaar met Ernstige Dyslexie. De gemeente vergoedt
de kosten van onderzoek en behandeling van ED bij één van de dyslexiezorgaanbieders die een
contract hebben met de gemeente. Zie daarvoor het schema hierboven.
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Het onderzoek naar ED
Nadat de beschikking door de gemeente is afgegeven, maakt de dyslexiezorgaanbieder een afspraak
met u en uw kind voor het onderzoek naar ED. Dit onderzoek toont aan of uw kind wel of geen ED
heeft.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Geen ED
Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind geen ED heeft, dan zorgt de school voor verdere
ondersteuning voor uw kind op school. Als u het hier niet mee eens bent, dan vertelt u dit eerst aan
de Poortwachter ED. Vervolgens krijgt u een afwijzingsbrief van de gemeente Nijmegen, waarop u in
bezwaar kunt gaan als u dat wilt.
Wel ED
Als de dyslexiezorgaanbieder uit het onderzoek concludeert dat uw kind ED heeft, vraagt de
zorgaanbieder bij de gemeente vergoeding voor de behandeling van ED aan. U ontvangt een
beschikking van de gemeente voor de behandeling van ED voor uw kind. De zorgaanbieder maakt
samen met de school (leerkracht en intern begeleider) en u het behandelplan en start de
behandeling. Bij behandeling van ED krijgt uw kind huiswerk mee. Ouders/verzorgers en de school
worden door de dyslexieaanbieder nauw bij de behandeling betrokken. Tijdens de behandeling
blijft ook de school ondersteuning bieden op het gebied van lees- en spellingsonderwijs voor uw
kind.

Wanneer worden onderzoek en behandeling niet vergoed?
Dyslexiezorg wordt niet vergoed als uw kind op het voortgezet onderwijs zit, of als uw kind jonger
dan 7 jaar of ouder dan 12 jaar is.
Dyslexiezorg wordt ook niet vergoed als u uw kind rechtstreeks aanmeldt bij een
dyslexiezorgaanbieder. Een verwijzing van de jeugd- of huisarts is ook niet genoeg voor vergoeding.
Zij zullen uw kind ook eerst naar de Poortwachter ED doorverwijzen.
De behandeling wordt niet vergoed als er uit het onderzoek komt dat er geen sprake is van ernstige
dyslexie (ED). De behandeling is dan op eigen kosten van de ouders/verzorgers.

Waar kan ik terecht met vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de intern begeleider van de school.
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