
Dyslexie 

Soms is er meer nodig voor een kind om tot lezen en/of spellen te komen. Het is de 

verantwoordelijkheid van school om dit te signaleren, extra hulp in te zetten en met ouders te 

bespreken. Als ondanks intensief oefenen (minimaal 1 jaar) er weinig tot geen vooruitgang geboekt 

wordt, dan kan er sprake zijn van dyslexie. 

Met dyslexie wordt bedoeld: ‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot 

toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘’ (Zie Masterplan dyslexie 

www.masterplandyslexie.nl) 

Signaleert de school een ernstige vertraging bij de leesontwikkeling en is er een vermoeden van 

dyslexie, dan gaat de school samen met de ouders na of er een onderzoek naar mogelijke dyslexie 

kan plaatsvinden. Vanuit het leerlingvolgsysteem ParnasSys onderbouwt de school het vermoeden 

van (ernstige) dyslexie. Ouders worden dan doorverwezen naar de website van SWV de Eem 

(https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/). SWV de Eem bepaalt op basis van het door de 

school opgestelde dossier of bij de betreffende leerling het vermoeden van dyslexie voldoende is 

onderbouwd om voor (vergoede) diagnostiek in aanmerking te komen. De school levert naast de 

gegevens uit het leerlingvolgsysteem ook de uitgevoerde plannen van de extra (lees) begeleiding aan.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Engelien Houben-Feddema (Intern Begeleider) 

Werkwijze per april 2018: SWV de Eem wordt de Poortwachter 

Wanneer er sprake is van een vermoeden van EED, dan zal dit door school met ouders worden 

besproken. Ouders en school kunnen dan overgaan tot het indienen van een verzoek tot nader 

onderzoek. Voordat het onderzoek kan worden gedaan komt het dossier bij de poortwachter 

dyslexie SWV de Eem. Deze onafhankelijke orthopedagoog/psycholoog met kennis van dyslexie, 

screent het dossier. De poortwachter geeft advies over de toegang tot de vergoede zorg. 

Klik hier voor de routekaart Dyslexie SWV de Eem regio Amersfoort 

Psychologisch onderzoek kan uitmaken of er sprake is van leesproblemen of dyslexie. Een kleine 

groep leerlingen heeft een dusdanige achterstand tot lezen en/of spellen dat er mogelijk sprake is 

van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). In sommige gevallen komt het kind dan in aanmerking voor 

vergoede dyslexiezorg. Vanaf april 2018 wordt in de regio Amersfoort gewerkt met een nieuwe 

werkwijze Dyslexiezorg. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 

Leusden, Soest en Woudenberg en de samenwerkingsverbanden van Berseba, SWV de Eem en Unita. 

Klik hier voor de nieuwe werkwijze Dyslexiezorg in de regio Amersfoort. 

http://www.masterplandyslexie.nl/
https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2018/03/Routekaart-dyslexiezorg-regio-Amersfoort_0318.pdf
https://www.swvdeeem.nl/wp-content/uploads/2018/03/brief-dyslexiezorg-regio-amersfoort_0318.pdf

