WERKWIJZE
AANMELDING
DYSLEXIELOKET
Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en (mogelijk) spellen dan geeft
dat zorgen. Er zou sprake kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is belangrijk
dat de leerling snel wordt onderzocht en dat er eventueel een passende behandeling wordt
aangeboden. De poortwachters EED van PPO Rotterdam beoordelen het ingediende schooldossier
en zorgen voor aanmelding bij een van de gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg
in Rotterdam.

BELANGRIJKSTE CRITERIA VOOR AANMELDING
De leerling woont in de gemeente Rotterdam.
De leerling zit op het basisonderwijs en is minimaal 7 jaar en maximaal 12 jaar oud.
De leerling heeft minimaal 15 maanden leesonderwijs vanaf groep 3 aangeboden gekregen.
De leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor technisch lezen
(DMT) óf de leerling behaalde op de 3 laatste hoofdmeetmomenten een E-score voor spelling én
een lage D-score (laagste 16%) voor technisch lezen (DMT). Een V-score op technisch lezen of
spelling graag omzetten naar een A t/m E-score. Een V-score is niet automatisch een E-score.
De leerling is didactisch resistent. De leerling moet gedurende minimaal twee periodes van 10-12
weken gerichte begeleiding voor lezen en/of spelling hebben ontvangen op ondersteuningsniveau
2 (extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht; zwakste 25% van de leerlingen) én
ondersteuningsniveau 3 (specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de
professional in of buiten de school; zwakste 10% van de leerlingen). Klik in de volgende alinea
voor meer informatie over de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3.
Als er sprake is van andere problematiek (co-morbiditeit) dan moet deze problematiek onder
controle zijn, zodat deze het onderzoek en/of de behandeling niet beïnvloedt. Het
lees-/spellingprobleem dient te allen tijde op de voorgrond te staan. Klik in de volgende alinea voor
meer informatie over co-morbiditeit.
Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de juiste normgroep wanneer er sprake is van een
doublure. Klik in de volgende alinea voor de richtlijn omgaan met doublure.

AANVULLENDE INFORMATIE

Klik voor info: invulling
van ondersteuningsniveau
2 en 3

Klik voor info:
co-morbiditeit

Klik voor info:
omgaan met doublures

Als een leerling in Rotterdam woont en naar een basisschool gaat in Rotterdam dan meldt de intern
begeleider samen met de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam het schooldossier digitaal via
Kindkans aan bij de poortwachter EED van PPO Rotterdam.
Als een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, meldt de intern
begeleider de leerling digitaal aan door een nieuwe hulpvraag aan te maken in Kindkans. Als de intern
begeleider nog geen account voor Kindkans bij PPO Rotterdam heeft (gebruikmaken van een reeds
bestaand Kindkans-account bij een ander samenwerkingsverband is niet mogelijk), kan dit worden
aangevraagd via het ticketsysteem van de helpdesk. Vermeld daarbij duidelijk de officiële naam,
vestigingsplaats en BRIN-nummer van de school, en het professionele e-mailadres van de intern
begeleider.
Een schooldossier is compleet wanneer zowel het leerlingdossier (inclusief gevraagde bijlagen) als de
oudervragenlijst volledig zijn ingevuld en ondertekend. Het schooldossier wordt binnen 6 schoolweken
beoordeeld door de poortwachter EED van PPO Rotterdam. De aanbieder bepaalt of een leerling
daadwerkelijk in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek en mogelijk vergoede
dyslexiebehandeling.

AANMELDEN VIA KINDKANS
Wanneer er gegevens ontbreken zal de poortwachter EED van PPO Rotterdam deze opvragen
via Kindkans.
Wanneer het dossier voldoet aan de criteria zal de poortwachter EED van PPO Rotterdam het
ondersteuningsverslag van de gemeente Rotterdam toevoegen dat getekend dient te worden
door één van de ouders.
Zodra de betrokken poortwachter EED van PPO Rotterdam het getekende
ondersteuningsverslag via Kindkans heeft ontvangen, wordt het schooldossier beveiligd
doorgezet naar de door ouders gekozen aanbieder.
Wanneer een schooldossier moet worden afgewezen zal de poortwachter EED van PPO
Rotterdam de reden beschrijven, zodat er vanuit school een heldere terugkoppeling aan de
ouders kan plaats vinden.

