Vraag en antwoord:
Aanvragen dyslexie:
Zoals de meesten zullen weten lopen aanvragen voor vergoede diagnostiek en behandeling via het
Bureau Betuwse Dyslexiezorg.
Jaarlijks zijn er evaluaties hoe het beter kan. Ook begin van dit schooljaar hebben we weer
geëvalueerd.
De volgende punten kwamen naar voren:
Welke criteria hanteert het Bureau Betuwse dyslexiezorg?
Er wordt gewerkt volgens de landelijke criteria. Handreiking zorgniveau 2 en 3
De aanmelding verloopt via Docuware. Is dit AVG proof?
Docuware is AVG-proof. Dit betekent dat alle formulieren in 1x (dus in één sessie) moet
worden ingevuld (alle velden) en direct worden verstuurd. Er kan dus niet tussentijds worden
opgeslagen. (Er is een wordversie van het ouderformulier in omloop met dank aan Brenda van
Beest. Nadat ouders het ouderformulier hebben ingevuld, kun je het overnemen in de aanvraag. NB
veel scholen gebruiken nog het oude formulier --> mag niet meer. Graag de nieuwe gebruiken.
Zorg dat geboortedatum en BSN klopt. Dit voorkomt vertraging. Let op bij het invoeren: eerst het
geboortejaar aanklikken, dan de maand en dan de dag. Als je dit niet doet of een andere volgorde
gebruikt dan wordt de dag van verzenden automatisch ingevuld.
Waar wordt speciaal opgelet bij het indienen van de aanvraag:
Bijgevoegde bijlagen (Handelingsplannen) moeten kloppen met hetgeen is ingevuld op het
aanmeldformulier. Verwijzen naar HP volstaat niet.
Het is niet mogelijk om dit achteraf in orde te maken, wat inhoudt dat de volgende keer de aanvraag
opnieuw ingediend moet worden.
Waar kan ik het juiste ouderformulier vinden?
Deze is te vinden op de website www.bepo.nl
Waar moet het handelingsplan aan voldoen?
Kijk in het protocol aan welke eisen het handelingsplan moet voldoen: de eisen zijn vorig jaar
aangescherpt. Lezen/spelling moeten systematisch geanalyseerd worden aan de hand van toetsen en
de vertaalslag dient helder in het handelingsplan te staan vertaald naar handelingsadviezen. Alleen
een didactisch doel formuleren volstaat niet.
Wie mogen de extra ondersteuning geven?
•

•

Let op dat de persoon die de ondersteuning op zorgniveau 3 geeft voldoet aan de daarvoor
geldende eis. Leesspecialist (bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN,
basiscursus leesspecialist CED-Groep, leergang leescoach en leesspecialist CPS). Remedial
Teacher. Intern Begeleider. Leerkracht, in samenspraak met één van bovengenoemde
leesspecialisten of een orthopedagoog of psycholoog met als specialisatie leerproblemen. De
leesspecialist, orthopedagoog of psycholoog dient dan ten minste betrokken te zijn bij het
opstellen van het handelingsplan en bij de evaluatie. Onderwijsassistent, mits de inhoud en
wijze van aanbieden van de begeleiding nauwkeurig beschreven is en een specialist
(leesspecialist, remedial teacher, intern begeleider, orthopedagoog of psycholoog) betrokken
is bij het opstellen van het handelingsplan en het volgen van de ontwikkeling gedurende de
interventie. Hulp geboden door een ouder of een tutor groep 8 volstaat dus niet.
Voor Bouw! geldt dat op grond van onderzoek is aangetoond dat het wel mogelijk is dat
ouders en oudere leerlingen worden ingezet als tutor, mits de leesspecialist samen met de

leerkracht de ontwikkeling goed volgt. De leesspecialist of leerkracht neemt de tussentijdse
toetsen af en blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding.
Wanneer de school moeite heeft ondersteuningsniveau 3 op een juiste manier in te richten, kan dit
ingevuld worden door een externe partij, bijvoorbeeld een RT’er of een logopedist met specialisatie
dyslexie. Dit wordt bekostigd door de basisschool en niet door ouders. De begeleiding valt onder de
verantwoordelijkheid van de basisschool.
Welke criteria gelden voor extra ondersteuning op zorgniveau 3?
Controleer in ieder geval of de leerling voldoende extra ondersteuning heeft gehad op zorgniveau
3. Dit moet minimaal 2 x 10 tot 12 weken 60 minuten zijn. Er moet in ieder geval altijd ondersteuning
op het gebied van lezen op zorgniveau 3 geboden zijn. Alleen hulp op het gebied van spelling mag
niet.
Het leesinterventieprogramma moet 4x per week gedaan worden. Tevens moet ‘uitdraai’ van BOUW
meegestuurd worden. Ook n.a.v. dit programma moeten gegevens over het kind gemeld worden.
Waarom moet er nog extra informatie over het kind aangeleverd worden?
Bedenk dat bij een beschikking voor onderzoek, de ingevulde formulieren van belang zijn voor de
zorgaanbieders. Informatie over het kind, welke aanpak werkt, gedrag, motivatie enz. zijn belangrijke
gegevens. Dus let erop dat je deze gegevens goed invult.
Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?
Voor procesgerichte vragen: De administratief medewerker Bureau werkt op maandag
voor dyslexie. Mailen kan altijd, een antwoord kun je verwachten op de eerstvolgende maandag
(behalve in de vakanties).
Voor inhoudelijke vragen: Consulent dyslexiezorg is Marie-José Janssen m.janssen@swvbepo.nl
Waar kan ik de routekaart vinden?
De routekaart is te vinden op de BePO site. Veel over het proces (voor vergoede dyslexiezorg) is daar
te vinden.

