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Betrokken

Stappen

School
Ouders
SCP

School handelt volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. School maakt
samen met ouders en de PPO schoolcontactpersoon (SCP) de keuze aan te
melden voor vergoed dyslexieonderzoek.

School
Ouders

De aanvraag voor vergoed dyslexieonderzoek wordt door school in de beveiligde
webapplicatie Kindkans geplaatst inclusief de ingevulde en ondertekende
oudervragenlijst.

SCP

De SCP checkt op hoofdlijnen de aanvraag en zet deze via Kindkans door naar de
PPO poortwachter (PW).

PW

De PW beoordeelt binnen 6 weken de aanvraag en geeft via Kindkans en
terugkoppeling.

PW
School
Ouders

Mogelijkheden beoordelingsfase:
1. Aanvraag voldoet aan de landelijke criteria. School ontvangt via Kindkans het
aanvraagformulier voor diagnostiek en mogelijke behandeling ED bij de
Gemeente Rotterdam ter ondertekening door een ouder. Na ontvangst van het
ondertekende formulier in Kindkans door school, zet de PW de aanvraag door
naar de aanbieder.
2. .Aanvraag is nog niet compleet. PW vraagt om aanvullingen.
3. Aanvraag wordt afgewezen. Toelichting via Kindkans door PW. SCP denkt mee
met school over andere vormen van ondersteuning.*

Aanbieder
Ouders

De aanbieder beoordeelt de aanvraag. De hoofdbehandelaar beslist of
daadwerkelijk tot dyslexieonderzoek wordt overgegaan.*

Aanbieder
Ouders

Dyslexieonderzoek wordt afgenomen en de uitkomst wordt met ouders besproken.
Mogelijkheden uitkomst:
1. Diagnose Ernstige Dyslexie (ED). Dyslexieverklaring en indicatie voor vergoede
dyslexiebehandeling worden afgegeven.
2. Diagnose Dyslexie. Dyslexieverklaring wordt afgegeven, maar geen indicatie
voor vergoede dyslexiebehandeling.*
3. Geen diagnose. Er wordt geen dyslexieverklaring en geen indicatie voor
vergoede dyslexiebehandeling afgegeven.*

Aanbieder
Ouders
School

Bij de diagnose ED wordt na toestemming van ouders vergoede
dyslexiebehandeling door de aanbieder gestart op school, dichtbij op een andere
school of op een vestiging van de aanbieder zelf.

*Indien niet is overgegaan tot onderzoek en/of behandeling denkt de SCP mee met school over andere vormen van ondersteuning.

Zie voor meer info: www.pporotterdam.nl
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