Routekaart dyslexie regio Purmerend
Doel

1

2a
2aa
2b

3

Vaststellen vermoeden
van ernstige
enkelvoudige dyslexie

Vaststellen of er bij de leerling mogelijk
sprake is van EED.

Verzoek tot
onderzoek naar EED.

Indienen van een verzoek bij
poortwachter SWV Waterland om
dossier en vermoeden van dyslexie te
laten onderzoeken.

School

Ouders en school

Vaststelling dossier
compleet en gereed
voor aanvraag

Vaststellen of dossier voldoet aan EED
richtlijnen en compleet is.

Poortwachter SWV

advisering vervolg
van EED

Ouders worden geïnformeerd over
vervolg EED – traject.

Poortwachter SWV

4

Overdracht naar
zorgaanbieder van
keuze

5

Planning onderzoek

6

Uitvoering
diagnostisch
onderzoek

7

Afsluiten diagnostiek
met advies

8

Bij vaststellen EED,
opstellen
behandelplan

9

Uitvoeren
Behandelplan

10

Verantwoordelijk Doorlooptijd

Overdracht en
afronding dyslexiezorg

Bij positief advies wordt het dossier
klaargezet voor de zorgaanbieder.
Na keuze ouders wordt dit naar
zorgaanbieder verzonden.
Gemeente wordt op de hoogte
gehouden van aanmeldingen.
Bij negatief advies zijn ouders vrij om
vraag te stellen aan school voor
vervolgmogelijkheden ondersteuning.
Maken van een planning voor
onderzoek EED. Ouders worden
geïnformeerd. Zorgaanbieder vraagt
aan bij gemeente en ontvangt een
toewijzingsbericht.
Uitvoering diagnostisch onderzoek dat
aantoont dat er wel/niet sprake is van
EED.
Bij toewijzing afgeven vergoede
behandeling EED.
Ouders worden geïnformeerd.
School wordt met toestemming van
ouders geïnformeerd.
Bij afwijzing inhoudelijke overdracht
naar en school met toestemming van
ouders inclusief adviezen t.a.v.
vervolgaanpak.
De zorgaanbieder stelt in samenspraak
met ouders het behandelplan op.
Het behandelplan wordt door ouders
aan school gecommuniceerd.
Hierin opgenomen een indicatie voor
het aantal behandeluren en de
momenten van evaluaties met school
De behandelaar voert de behandeling
uit volgens het behandelplan

De behandelaar draagt de
ondersteuning van de leerling in een
schriftelijk rapport en een eindgesprek
over aan ouders en school. De
zorgaanbieder stuurt bericht aan
gemeente.

Poortwachter SWV,
ouders en
zorgaanbieder

Zorgaanbieder,
zorgadministratie
gemeente.

Te bepalen door school.
Te gebruiken de EED richtlijnen:
Ondersteuning niveau 3 + ernstcriteria

Door ouders en school samen te bepalen.

Ouders ontvangen bericht van ontvangst.
Indien het dossier niet compleet is ontvangt
school/ouders een verzoek tot aanvullen
dossier.
Als het dossier compleet is worden ouders
en school hiervan op de hoogte gebracht.
Poortwachter neemt contact op met ouders
en adviseert over het vervolgtraject.
Ouders maken een keuze voor
zorgaanbieder.
School wordt hiervan in kennis gesteld.
Na pre-intake en bij een positief advies geeft
de zorgaanbieder binnen 2 werkdagen aan
of zij binnen 6 weken de diagnostiek kunnen
starten.
Indien dit niet het geval is start de
poortwachter samen met ouders overleg
over andere zorgaanbieder.

Binnen 10 werkdagen planning opgestart.
Start binnen 6 weken.

Zorgaanbieder

Maximaal 20 werkdagen vanaf eerste
activiteiten in het kader van diagnostiek,.

Zorgaanbieder

Maximaal 8 dagen na onderzoek.

Zorgaanbieder

Zo spoedig mogelijk

Zorgaanbieder

Evaluatie na 20 behandelingen opgesteld
voor ouders. Behandeling verloopt bij
voorkeur binnen een schooljaar.

Zorgaanbieder

Maximaal 10 dagen na behandeling.

