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Geachte intern begeleiders en directieleden,
Mogelijk heeft u reeds vernomen dat er in de regio Zuid-Holland Zuid veranderingen op stapel staan
ten aanzien van de aanmelding van leerlingen bij wie sprake is van een vermoeden van ernstige,
enkelvoudige dyslexie (EED). Middels deze brief stel ik u graag op de hoogte van deze veranderingen.
Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid de inkoop,
contractering en monitoring van de jeugdhulp voor de 17 gemeenten in deze regio. Dit betekent dat
de Serviceorganisatie ook de verantwoordelijkheid heeft om zorg voor EED in te kopen. In het eerste
uitvoeringsjaar is de Serviceorganisatie tegen enkele zaken aangelopen in de contractering en
uitvoering van EED-zorg die ze in 2016 in overleg met de betrokken partijen gaat aanpassen om de
uitvoering en sturing op EED-zorg te verbeteren. In het transitiejaar 2015 werd gezien dat de
ingekochte zorg ver boven het prevalentiecijfer van deze regio valt, onder andere doordat er teveel
leerlingen worden aangemeld en aanmeldingen te makkelijk ontvankelijk worden verklaard. De
Serviceorganisatie streeft ernaar om het cijfer terug te brengen naar het daadwerkelijke
prevalentiecijfer, zodat EED-zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die dit daadwerkelijk nodig
hebben. Om EED-zorg niet meer vanuit het jeugdteam met een beschikking te verlenen, is ervoor
gekozen om van EED-zorg een algemene voorziening te maken. Om dit mogelijk te maken zijn de
contracten met de partners van EED-zorg en de verordening jeugdhulp in 17 gemeenten aangepast.
Door van EED-zorg een algemene voorziening te maken wordt een groot deel van de
verantwoordelijkheid voor EED-zorg neergelegd bij de samenwerkingsverbanden van het primair
onderwijs. Voor 2016 en volgende jaren is het voorstel dat het samenwerkingsverband de
poortwachtersfunctie-onderwijs krijgt voor EED-zorg. Dit betekent dat een aanmelding voor
onderzoek naar EED alleen kan lopen via het samenwerkingsverband en niet meer via de individuele
scholen. Vanuit deze poortwachtersfunctie wordt het dossier dat door een individuele school wordt
aangeleverd, beoordeeld op het feit of dit dossier compleet is, of de juiste ondersteuning geboden is,
of de interventieperiodes goed beschreven staan, of de meetmomenten goed zijn uitgevoerd en of het
vermoeden van dyslexie adequaat is beschreven. Daarnaast wordt bijgehouden welke dossiers
uiteindelijk in zorg worden genomen en welke dossiers terugverwezen worden naar de school. Met
deze acties wordt er van uitgegaan dat per samenwerkingsverband (en regionaal) beter zicht komt op
de inzet van EED-zorg en dat door dit inzicht ook binnen het samenwerkingsverband afspraken
gemaakt kunnen worden om de keten van zorg voor EED op goede wijze te borgen.
Samenwerkingsverband Driegang
Samenwerkingsverband Driegang zal volgens afspraak met de Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid de
poortwachtersfunctie voor de EED-zorg per augustus 2016 op zich nemen. Van de 17 gemeenten in de
regio Zuid-Holland Zuid zijn er 6 gemeenten die vallen binnen de regio waarin Samenwerkingsverband
Driegang werkzaam is. Dit betreffen de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik.

De scholen uit bovenstaande gemeenten kunnen bij een vermoeden van EED bij een leerling het
dossier versturen naar het ‘Loket Driegang’, waarbij voorlopig het volgende e-mailadres wordt
gebruikt: dyslexie@driegang.nl. Het dossier zal vervolgens worden beoordeeld door een
orthopedagoog. Bij de beoordeling wordt op het volgende gelet:
-

volledigheid (o.a. controle op een getekende toestemmingsverklaring van ouders en school)
het bieden van de juiste ondersteuning met middelen die aan de voorgeschreven
kwaliteitscriteria voldoen
beschrijving van de interventieperiodes
correcte uitvoering van de meetmomenten
beoordeling of in een dossier voldoende indicaties voorhanden zijn die het vermoeden dat er
sprake zou kunnen zijn van EED bevestigen

Ouders en school ontvangen tenslotte een schriftelijke verklaring waarin wordt gemeld of de leerling
in aanmerking komt voor diagnostisch onderzoek naar EED. Indien hier sprake van is, kunnen ouders
en school de leerling aanmelden bij één van de gecontracteerde zorgaanbieders. Wanneer hier geen
sprake van is, wordt het dossier terugverwezen naar de school.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Namens de coördinatoren van Samenwerkingsverband Driegang,
Met vriendelijke groet,
Elisa van de Werken, MSc.
Orthopedagoog NVO
Samenwerkingsverband Driegang

