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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Graag reageren wij op uw brief van 3 juni jl. waarin u een aantal vragen stelt over 
passend onderwijs en dyslexiezorg.  
 
KERNBOODSCHAP 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. 
In het Rijnmond gebied is deze zorg regionaal ingekocht door de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR).  
 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 
De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt 
vergoed voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar in het basisonderwijs. 
EED wil zeggen dat het ernstige dyslexie betreft (op 3 meetmomenten leesniveau E) 
en enkelvoudig is. Naast een taalontwikkelingsstoornis is er dus geen andere 
psychische stoornis geconstateerd bij de jeugdige.  
Wanneer er wél sprake is van andere stoornissen, wordt eerst de psychische stoornis 
behandeld. 
 
Taak van de school 
De school heeft  de taak om een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen. 
Hierbij volgt de school het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.  
De zorg voor een leerling met dyslexie, waarbij de dyslexie niet (zeer) ernstig is, is een 
verantwoordelijkheid van de school. 
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Wanneer dyslexie ernstig is volgt verwijzing naar een (gespecialiseerde) 
dyslexieaanbieder. Vanaf 1 januari 2015 is het wijkteam verantwoordelijk voor deze 
officiële verwijzing wanneer het gaat om vergoede dyslexiezorg.  
 
Leerlingen die uitvallen op taal, maar waarbij geen sprake is van EED, krijgen via het 
samenwerkingsverband RiBA1 een aanbod voor het zogenaamde Leespaleis. Dit is 
een licht zorgarrangement. Hierbij ontvangen leerlingen maximaal gedurende 6 
maanden extra leesonderwijs. In de praktijk betekent dit twee keer per week één uur 
extra leesonderwijs. Daarnaast wordt met ouders een plan gemaakt om thuis ook extra 
te lezen met kinderen. De verwachting is dat na zes maanden resultaten zichtbaar 
worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor leerkrachten om ondersteuning te 
krijgen bij het leesonderwijs aan deze leerlingen.  
 
Wij hebben met het samenwerkingsverband van het onderwijs afgesproken dat wij in 
beginsel het advies van de school volgen voor het aanvragen van een 
dyslexieonderzoek. Wanneer de school aangeeft dat een dyslexieonderzoek nodig is, 
zet het wijkteam de aanvraag door naar een dyslexieaanbieder. De diagnostiek voor 
EED is een taak van een dyslexieaanbieder, niet van het wijkteam. 
Wanneer ouders om een dyslexieonderzoek vragen maar de school vindt dat vanuit 
haar expertise beargumenteerd niet nodig, dan volgen wij het advies van de school. 
Wij zien het advies van de school als een deskundig advies. Ouders kunnen er voor 
kiezen het onderzoek door een dyslexieaanbieder toch uit te laten voeren op eigen 
kosten. 
 
Samengevat 
Kinderen met een niet ernstige vorm van dyslexie ontvangen extra leesonderwijs via 
het samenwerkingsverband, dat noemt men een  licht zorgarrangement. 
Kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie mogen rekenen op vergoede 
dyslexiezorg.  
 
CONSEQUENTIES 
Wij hebben begrepen dat er bij basisscholen nog onduidelijkheid is over de 
vergoedingen van dyslexiezorg. Dat vinden wij jammer.  
Wij hebben: 
- eind 2014 alle scholen middels een brochure op de hoogte gesteld van de nieuwe 
werkwijze; 
- eind januari 2015 met het samenwerkingsverband RiBA een informatiebijeenkomst 
georganiseerd waarbij een grote afvaardiging aanwezig was van de Albrandswaardse 

                                                   
1 RiBA is een samenwerkingsverband van scholen. Het samenwerkingsverband heeft een 
bovenschoolse ondersteuningsstructuur ingericht. Dankzij deze structuur zijn scholen in staat 
aan kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning te verlenen, 
bijvoorbeeld leesondersteuning. 
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basisscholen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de nieuwe werkwijze rondom de 
wijkteams en dyslexiezorg toegelicht. 
 
Onze wijkteams zijn inmiddels goed op de hoogte van de nieuwe werkwijze en scholen 
kunnen voor vragen altijd terecht bij de professionals in de wijkteams.  
 
Natuurlijk nemen wij het signaal van de scholen serieus. Wij zullen hen wederom 
attenderen op deze faciliteit. 
 
Poortugaal, 30 juni 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


