
 

 

Informatiebrochure Dyslexiezorg 
Mijn	kind	heeft	dyslexie.	Hoe	regel	ik	de	juiste	hulp?	

Uw kind is tussen 7 en 13 jaar oud en heeft (mogelijk) lees- en spellingproblemen. Het is belangrijk 
dat uw kind hierbij zo goed mogelijk ondersteund wordt. In deze folder leest u hoe dat in z’n werk 
gaat op scholen in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Drimmelen. 
	
Mijn	kind	heeft	moeite	met	leren	lezen	en	spellen	

De leerkracht van de school van uw kind signaleert dat uw kind onvoldoende vorderingen maakt op 
het gebied van leren lezen en spellen. In overeenstemming met het protocol Ernstige Leesproblemen 
en Dyslexie  zorgt de school voor extra aandacht en begeleiding. Als blijkt dat uw kind bij herhaling 
onvoldoende profiteert van deze ondersteuning, kan er sprake zijn van ( ernstige) dyslexie. 
 
Wat	betekent	dyslexie?	

Een kind met dyslexie heeft ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en/of 
spellen. Het is een hardnekkig probleem dat zich voordoet bij alle vakken waarbij taalvaardigheid een 
rol speelt: Nederlands, andere talen, rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie. Uw kind is niet de 
enige met dit probleem. Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 10% van alle leerlingen in het 
basisonderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning door lees- en spellingproblemen. Bij 0,4% 
van alle kinderen zijn de klachten zo ernstig en hardnekkig dat er gespecialiseerde ondersteuning en 
behandeling nodig is. Bij deze kinderen is sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie. 
	
Wat	is	ernstige	enkelvoudige	dyslexie	(EED)?	

Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) hebben naast de dyslexie geen ggz-stoornis, 
beperking of andere taal- of leerstoornissen die het dyslexieonderzoek en/of –behandeling 
belemmert. Is dat wel zo, dan is een intensiever behandel-/begeleidingstraject nodig, om eerst de 
bijkomende stoornis of beperking te behandelen. Daarna volgt eventueel een behandeling voor 
ernstige enkelvoudige dyslexie. 
 
Hoe	kom	ik	te	weten	of	mijn	kind	ernstige	enkelvoudige		dyslexie	heeft?	

Soms blijkt dat uw kind onvoldoende profiteert van de geboden extra ondersteuning op school. Dan 
kan de school op basis  van een leerlingendossier dyslexie aan de Multidisciplinaire Commissie voor 
Toelaatbaarheidsverklaringen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-
Moerdijk (PO3002), de vraag voorleggen of er een serieus vermoeden is van ernstige enkelvoudige 
dyslexie. Is dit zo, dan geeft deze commissie een ondertekend advies  aan de ouders. Hiermee 
kunnen de  ouders bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek (via de 
jeugdprofessional verbonden aan de school van het kind). Op grond van deze beschikking  kan een 
gecontracteerde zorgaanbieder uw kind onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of uw kind 
daadwerkelijk ernstige enkelvoudige dyslexie heeft en in aanmerking kan komen voor vergoede 
behandeling . Heeft uw kind geen ernstige enkelvoudige  dyslexie, dan wordt de verdere begeleiding 
door de basisschool uitgevoerd. 
  



 

 

 
Wat	gebeurt	er	daarna?	

Als uit de diagnose blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen de ouders met 
deze diagnose via de jeugdprofessional bij de gemeente een beschikking voor behandeling 
aanvragen.  Deze behandeling wordt   vergoed door de gemeente.  
Indien er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kunt u  als ouder  er ook voor kiezen om 
in aanvulling op de ondersteuning van de basisschool zelf  extra hulp in te kopen. 
Wilt u zeker weten dat u de juiste weg bewandelt, stem dan af met de intern begeleider van de 
basisschool.	
	
Hoe	kies	ik	de	juiste	zorgaanbieder?	

De gemeenten hebben zorgaanbieders gecontracteerd die diagnostiek en behandeling mogen bieden 
omdat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De basisschool helpt u graag bij het maken van 
een keuze voor een zorgaanbieder. Uiteraard maakt u als ouder uw eigen afwegingen.  
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de intern begeleider van de school of het 
samenwerkingsverband (0165-330966 of secretariaat@po3002.nl). 
 
 


