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Onderwerp: Nieuwe werkwijze Dyslexiezorg in de regio Amersfoort 

Goedendag,

Zeven gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs  
(SWV De Eem, Berséba en Unita) hebben de krachten gebundeld om goede dyslexiezorg in de regio  
te bieden. In samenspraak met de gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders is er een nieuwe werkwijze 
voor dyslexiezorg ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van een ketenaanpak dyslexie. 
Deze gaat medio 3 april 2018 in en met deze brief informeren wij u hierover. 

Toegankelijk systeem 
Met de nieuwe werkwijze willen wij zorgen voor een toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar systeem 
van dyslexiezorg. Ouders, scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, dyslexiezorgaanbieders 
en gemeenten werken hierin samen als ketenpartners voor het belang van het kind dat vanwege  
ernstige enkelvoudige lees- en spellingproblemen extra ondersteuning nodig heeft.

Regio
De nieuwe werkwijze heeft betrekking op de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De samenwerkingsverbanden van Berséba, SWV de Eem en 
Unita zijn betrokken bij deze gemeenten.

Poortwachtersfunctie
Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) is gevraagd om voor de bovengenoemde regio de 
poortwachtersfunctie op zich te nemen. Dit betekent dat een aanmelding voor onderzoek naar ernstige 
enkelvoudige dyslexie (EED) alleen kan lopen via SWV de Eem. Kortom: de toeleiding naar de vergoede 
dyslexiezorg verandert, maar niet de criteria om hiervoor in aanmerking te komen. Vanuit deze poort-
wachtersfunctie wordt het dossier, dat door ouders en school wordt verzonden, bekeken en wordt 
hierop een advies gegeven.

Route aanmelden
(Zie ook de uitgebreide routekaart in de bijlage)
De school geeft in een gesprek met ouders aan dat er vermoeden is van EED en adviseert ouders om 
aan te melden via de https://dyslexie.swvdeeem.nl. Wanneer de ouders het ouderdeel hebben ingevuld 
wordt de school via de mail uitgenodigd om het schooldeel in te vullen. Zodra de school haar gedeelte 
heeft ingevuld, gaat dit ter inzage naar ouders. Ouders hebben de mogelijkheid om een toelichting te 
geven. Daarna gaat het totale dossier, het school - en ouderdeel, naar de poortwachter van Dyslexie 
SWV de Eem. 

Vervolg op volgende pagina >

https://dyslexie.swvdeeem.nl


Het dossier wordt vervolgens bekeken door de inhoudelijk deskundige orthopedagoog. Hierbij wordt 
onder andere gelet op:
•  Volledigheid en kwaliteit
•  Het bieden van de juiste ondersteuning
•  Beschrijving van de interventieperiodes
•  Correcte uitvoering van de meetmomenten
•  Of er voldoende aanwijzingen zijn die het vermoeden van EED bevestigen
•  Of er eventueel sprake is van een vermoeden co-morbiditeit

Ouders ontvangen tenslotte een schriftelijk advies waarin wordt aangegeven of diagnostiek naar EED 
wel of niet gewenst is. De school ontvangt een mail dat de ouders het advies hebben ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de betrokken gemeenten en SWV de Eem,

Met een vriendelijke groet,

Brigitta Gadella 
directeur bestuurder
SWV de Eem


