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Aanleiding 
• Regionaal onderzoek Hart van Brabant

– Verschillen tussen scholen 
– Verschillen tussen aanbieders 
– Vermoeden dat 

1) sommige kinderen niet bereikt worden en 
2) kinderen gebruik maken van EED-zorg die niet strikt 

noodzakelijk is
• Nieuwe checklist gepubliceerd door Stichting Dyslexie 

Nederland voor beoordeling dyslexiedossiers 



Doelstellingen
• Specialistische zorg dyslexie voor alle kinderen met EED
• Onafhankelijke screening van schooldossiers
• Scholen hebben het protocol dyslexie goed op orde
• Scholen hebben kennis van (alternatieve) ondersteuning 

voor kinderen die geen EED hebben, maar wel extra inzet 
nodig hebben

• Goede nazorg op school na behandelingstraject EED



Bevindingen eerste 4 maanden
- 81 dossiers aangeboden, 90% vanaf maart

- 74% uit groep 4 en 5, 26% uit groep 6, 7 en 8

- 1e beoordeling: 6% afwijzing – 24% goedkeuring – 70% uitstel

- Voornaamste redenen uitstel:
- 55%: Incompleet dossier 
- 45%: Didactische resistentie (onvoldoende ondersteuning 

niveau 3 (aangetoond))

- Overgrote meerderheid alsnog goedkeuring met kanttekening 
voor verbetering (nu nog coulance vanwege nieuw proces)



Aandachtspunten aanvraag diagnostiek 
schooldossier
- Volledig ingevuld en door gezag ondertekend leerlingdossier
- Toestemmingsverklaring
- Geanonimiseerde uitdraai leerlingvolgsysteem (hoeft niet naar 

ouders)
- Overzicht resultaten niet-methodegebonden toetsen leerling
- Handelingsplannen m.b.t. zorgniveau 2 en 3:
• Niveau 2: 10 à 12 weken, mag groepsgewijs
• Niveau 3: Individueel handelingsplan met SMARTe doelen, bij 

voorkeur individuele begeleiding, 10 à 12 weken met tussenmeting. 
Inzichtelijk wie begeleiding heeft verzorgd en welke functies 
betrokken zijn

- Eventuele onderzoeken comorbiditeit/intelligentie toevoegen (mits < 
20 maanden)



Aandachtspunten
• Percentage uitstel omlaag (compleetheid omhoog)

• Schoolniveau 3 juist uitgevoerd en inzichtelijk in dossier

• Vanaf nieuw schooljaar (september) beoordeling zonder 
huidige coulance

• …..



Aandachtspunten vanuit school
….
….
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