Aan de basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de gemeenten
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg.
22 december 2016
Geachte directeur,
Zoals u weet zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De
behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) valt daaronder. Met ingang van 2017 vindt een
wijziging plaats in de toeleiding naar deze behandeling. Met deze brief informeren wij u hierover.
Uit regionaal onderzoek is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen scholen en tussen
aanbieders als het gaat om percentages behandelingen EED. Op grond van de cijfers hebben wij het
vermoeden dat sommige kinderen niet bereikt worden en andere kinderen gebruik maken van EEDzorg die niet strikt noodzakelijk is. Niet alleen in onze regio bestaat dit beeld. In de zomer 2016 is
door Stichting Dyslexie Nederland om deze reden een checklist gepubliceerd die scholen, instellingen
en gemeenten helpt om de dyslexiedossiers kritisch te bekijken. De checklist maakt onderdeel uit van
het landelijk protocol.
Wij willen een verbeterslag maken in de toeleiding naar EED en komen tot meer uniformiteit in de
kwaliteit hiervan. Wij hebben Plein 013 gevraagd hierbij te ondersteunen. In andere regio's blijkt de
inzet van een onafhankelijke toetsing van de schooldossiers met gerichte terugkoppeling naar de
scholen te helpen. In de regio Hart van Brabant werken de gemeenten Dongen en Gilze Rijen (die
horen bij het samenwerkingsverband RSV Breda) al naar tevredenheid op deze manier.
Vanaf 2017 gaan wij werken met een Toegang Dyslexie. Op ons verzoek ondersteunt Plein 013 de
Toegang inhoudelijk en organisatorisch waardoor we de Toegang Dyslexie voor alle scholen in de
regio identiek kunnen organiseren.
De dossiers kunnen vanaf januari 2017 niet meer rechtstreeks naar de zorgaanbieder worden
gestuurd maar gaan eerst naar de Toegang Dyslexie via het mailadres dyslexie@plein013.nl.
Het dossier wordt gescreend aan de hand van de landelijke checklist. Hieruit volgt een advies voor
wel of geen vergoede diagnostiek EED. Als een dossier wordt afgewezen, wordt dit onderbouwd met
advies aan de school voor verbetering en vervolg. Bij een positief advies kan de school het dossier,
met het positieve advies, doorsturen naar de aanbieder die de ouders/verzorgers kiezen (uit de door
regio Hart van Brabant gecontracteerde dyslexieaanbieders).
Vanaf 9 januari 2017 zal op de website van Plein 013, onder de kop projecten, een button "Toegang
Dyslexie" zichtbaar zijn. Hier vindt u alle informatie, inclusief aanvraagformulier en hulpmiddelen.
Ik wens u hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017!
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg
Erik Roest, Afdelingshoofd Sociaal Gemeente Tilburg

