
 

 

 

 

 

Aanvraag vergoede dyslexiezorg regio Utrecht West 
Gemeente Woerden, gemeente Montfoort, gemeente Oudewater, gemeente Stichtse Vecht, gemeente De Ronde Venen 
Dit betekent dat de leerling in één van deze gemeente woonachtig moet zijn.  
 Doel Actie Verantwoordelijkheid Doorlooptijd 
1 Vaststellen 

vermoeden ernstige 
dyslexie (ED) 

Bepalen of de achterstand in het lezen mogelijk veroorzaakt 
wordt door dyslexie. In de verzamelde gegevens van de 
ontwikkeling van de leesvaardigheid wordt bekeken of de 
voldoet de leerling aan de criteria voor ED. 

School  

2 Verzoek tot onderzoek 
naar ED 

Om het vermoeden van ED te laten onderzoeken dienen 
ouders een verzoek in bij het Loket van Passenderwijs.  
 
Het ingevulde aanmeldings- en toestemmingsformulier* wordt 
naar het loket van Passenderwijs (loket@passenderwijs.nl) 
opgestuurd. 
*te vinden op de website van Passenderwijs  

Ouders   

3 Start aanvraag 
onderzoek ED 

Sturen van een groeidocument met ouder- en 
schoolvragenlijst naar school en ouders  

Loket Drie werkdagen 

4 Gegevens compleet 
maken voor 
beoordeling door 
Poortwachter 

In het groeidocument vullen school en ouders de pagina 
“Algemene gegevens” en de vragenlijsten (in de map met 
bestanden) in en voegen toe: 

- Relevante verslagen om tot een goede 
oordeelsvorming te komen, denk aan 
onderzoeksverslagen; 

- Recente uitdraai LVS (met aanduiding van E scores) 

School/ouders  

mailto:loket@passenderwijs.nl


- Ondersteuningsplannen (die voldoen aan de criteria 
ON3 volgens de “Handreiking invulling van 
ondersteuningsniveaus 2,3 en 4”.; 

- Geanonimiseerd groepsoverzicht met lees- 
spellingsresultaten van de groep van de 3 
meetmomenten). 

Het dossier wordt hiermee compleet om te kunnen 
beoordelen of het ontvankelijk is voor onderzoek naar 
dyslexie. Als school klaar is, graag een mail naar het loket.   

5 Loket ontvang bericht 
compleet dossier en 
informeert 
poortwachter  

De poortwachter kan het dossier in het groeidocument inzien 
voor beoordeling 

Loket Drie werkdagen 

6 Vaststellen of dossier 
compleet is om tot 
advisering over te 
gaan 

Vaststellen of dossier compleet is om tot advisering over te 
gaan. Indien nodig volgt er een verzoek tot aanvulling naar 
de school. De communicatie over de voortgang kan gevolgd 
worden in het loketdeel van het groeidocument.  

Poortwachter  

7 Inhoudelijke 
beoordeling en 
advisering vermoeden 
ED 

Poortwachter geeft advies of het kind in aanmerking komt 
voor vergoede dyslexieonderzoek en -behandeling. Advies 
wordt geplaatst in het Groeidocument. 

Poortwachter Tien werkdagen 
na ontvangen 
compleet dossier 

8 Reactie ouders Ouders hebben mogelijkheid tot het aanvragen van een 
second opinion over het advies. Indien geen reactie, het 
advies wordt doorgegeven aan de gemeente 

Poortwachter Drie werkdagen 

9 De gemeente geeft 
de beschikking af 

Naar aanleiding van het advies geeft de gemeente een 
beschikking af, hangt deze in de map met bestanden. 
 
 
Ouders hebben de mogelijkheid tot het aanvragen van een 
second opinion m.b.t. de beschikking. Indien zij daar gebruik 
van willen maken nemen ze contact op met de gemeente. 
 
Indien geen reactie, de gemeente stuurt een mail naar 
Passenderwijs m.b.t. de beschikking. 

Gemeente  
 
 
 
Ouders 

Drie werkdagen 
na ontvangen 
leeslink loket 
 
Drie werkdagen 

    



Bij een positieve beschikking 
Het loket van Passenderwijs zet het groeidocument door naar 
de gekozen zorgaanbieder 
Bij een negatieve beschikking 
Het loket van Passenderwijs vult het loketdeel in en bericht de 
poortwachter dat het groeidocument/de aanvraag wordt 
gesloten.  

Loket 

10 Uitvoering 
diagnostisch 
onderzoek bij 
positieve beschikking 

In overleg met ouders wordt een afspraak gemaakt voor 
intake/diagnostisch onderzoek door de gekozen 
zorgaanbieder.  
 
 

Zorgaanbieder  Binnen acht 
weken  

11 Afsluiten diagnostiek 
met advies 

Ouders en school worden op de hoogte gebracht van 
uitkomst diagnostiek middels een diagnostisch verslag. Het 
verslag wordt in het Groeidocument gehangen. In het verslag 
staat of er sprake is van ED als grond voor de 
behandelindicatie waarmee de leerling toegang krijgt tot de 
vergoede behandeling.  
 
Wanneer er sprake is van ED en vergoede behandeling wordt 
toegewezen (wel een behandelindicatie ED), worden er door 
ouders, school en zorgaanbieder afspraken gemaakt over 
het vergoede behandeltraject. 
 
Wanneer er geen sprake is van ED (geen behandelindicatie) 
gaan school en ouders in gesprek met de onderzoeker over 
de verdere aanpak en mogelijkheden van school. Eventueel 
kan er hulp vanuit de poortwachter/Passenderwijs gevraagd 
worden. 

Zorgaanbieder Diagnostisch 
onderzoek: 
maximaal twintig 
werkdagen 
vanaf eerste 
activiteit (duur 
maximaal twaalf 
uur per leerling) 
Afsluiten 
diagnostiek en 
advisering: 
Maximaal  tien 
werkdagen na 
afronding 
diagnostiek. 
 

12 Uitvoeren 
behandeling 

De behandelaar van de gekozen zorgaanbieder voert het 
behandelplan uit in samenwerking met ouders en school.  
 
Tijdens de behandeling vinden tussenevaluaties plaats. 
Ouders en school zijn beiden bij de evaluatiegesprekken 
aanwezig. 

Zorgaanbieder Start zo spoedig 
mogelijk. 
 



13 Afronding dyslexiezorg 
en overdracht naar 
school. 

De behandelaar draagt de ondersteuning van de leerling 
over aan middels een schriftelijk eindrapport (wordt in 
Groeidocument gehangen) en een eindevaluatie. Tijdens dit 
gesprek zijn ouders en school aanwezig. 
 
 
De zorgaanbieder informeert de gemeente en loket 
Passenderwijs. 

Zorgaanbieder Maximaal tien 
werkdagen na 
beëindigen 
behandeling. 

14 Opstellen en uitvoeren 
plan van aanpak 
naar aanleiding van 
adviezen vanuit 
dyslexie behandeling. 

Vanuit de eindevaluatie stellen school en ouders een plan 
van aanpak vast. School voert het plan volgens de 
gemaakte afspraken uit.  
 
Evalueren plan van aanpak en eventueel bijstellen. Evaluatie 
verslag wordt in Groeidocument gehangen door school. Het 
groeidocument wordt gesloten.  

School 
 
 
 
School, zorgaanbieder en 
ouders 
 

twaalf weken 

 


