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Onderwerp:
Grip-maatregel ernstige enkelvoudige dyslexie.
Voorstel
1. De pilot screener ernstige enkelvoudige dyslexie op basis van de positieve resultaten om te zetten
in een structurele beleidsmaatregel.
2. De jaarlijkse kosten (€1.000,-) mee te nemen in de BERAP I 2021 en de begroting 2022.

Openbare besluitenlijst
Het college besloot de pilot screener ernstige enkelvoudige dyslexie vanwege de positieve resultaten
om te zetten in een structurele beleidsmaatregel.
Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet. Een onderdeel daarvan is het
doen van diagnostisch onderzoek en behandeling van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (verder EED).
Voordat een aanvraag kan worden gedaan, dient de school samen met de cliënt een aantal stappen
te nemen:
1.
School zorgt eerst voor adequate ondersteuning en begeleiding (volgens landelijk protocol).
Deze ondersteuning zorgt niet voor voldoende resultaat.
2.
Er is sprake van drie opeenvolgende lage e-scores op de lees- en spellingstoetsen.
3.
Er is geen co-morbiditeit (meerdere problemen en/of stoornissen die behandeling dyslexie in
de weg staan)
De gemeentelijke toegang beschikt niet over de expertise die nodig is om vast te stellen of een school
voldoende ondersteuning heeft geboden. Op basis van positieve resultaten met een screener in
andere gemeenten binnen de regio HvB, is begin 2019 besloten om de tweejarige pilot ‘screener EED’
te starten op Langstraatniveau. De screener -in dienst van het Samenwerkingsverband ‘primair
onderwijs Langstraat, Heusden, Altena’- beoordeelt of er voldaan is aan bovenstaande punten. Pas bij
een positieve beoordeling door de screener honoreert de toegang de aanvraag. De screener adviseert
scholen ook in het proces EED en waar zij aan moeten voldoen.
De resultaten van de pilot:
In 2019 zijn er 13 aanvragen ingediend bij de screener, waarvan 5 negatief beoordeeld. 1 is later
omgezet in een positieve beoordeling. Totaal dus 4 blijvend negatieve beoordelingen.
Baten
Kosten
Nettorendement
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4 x € 5.600,14 x € 65,-

22.400,910,21.490,-

Ja

In 2020 waren er 11 aanvragen ingediend bij de screener, waarvan 5 negatief beoordeeld. Voor 3 van
deze negatieve adviezen is later opnieuw een aanvraag ingediend en daar is positief op geadviseerd.
Baten
Kosten
Nettorendement

2 x € 5.600,14 x € 65,-

11.200,910,10.290,-

Beoogd effect
We willen structureel voorkomen dat kinderen met leesproblemen -zijnde niet EED- worden
aangemeld voor een EED-onderzoek en behandeling.
Argumenten
1.1 Preventie.
We willen zoveel mogelijk preventief afvangen, wat minder belastend is voor de jeugdige en zijn/haar
ouders. Voor het behandelen van EED zijn duidelijke afspraken en een goede samenwerking nodig
tussen het onderwijs, de gemeente en de zorgverleners. Scholen zijn verantwoordelijk voor het
verzorgen van goed lees- en spellingsonderwijs. Als een jeugdige hiermee problemen heeft, dient de
school (in eerste instantie) te zorgen voor extra ondersteuning. Als er sprake lijkt van ernstige
enkelvoudige dyslexie kan er extra zorg via de gemeente worden aangevraagd.
2.1. Kostenefficiency.
Een volledig traject EED kost ongeveer € 5.600,- (diagnostiek en behandeling). Om te voorkomen dat
alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld voor een EED-onderzoek en behandeling, dient
de school een landelijk protocol te volgen. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende
aanslaat, is doorverwijzing naar specialistische zorg aan de orde. Het landelijk protocol en het
opstellen van het leesdossier lijken niet uniform nagekomen te worden, met als gevolg dat er -zonder
een screener- een grotere aanspraak wordt gemaakt op dyslexiezorg dan noodzakelijk.
3.1. Succesvolle pilot.
De afgelopen twee jaar bewees de screener EED haar succes. Scholen zijn beter geïnformeerd over
de benodigde ondersteuning die zij moeten bieden. Daarnaast zien we jaarlijks een positief financieel
resultaat.
Kanttekeningen
1.1 n.v.t.
Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
Het samenwerkingsverband primair onderwijs informeren we over uw collegebesluit.
Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
De screener EED vraagt een vast bedrag per dossier van € 65,-. De jaarlijkse kosten zijn dus
afhankelijk van het aantal aanvragen. Gemiddeld genomen zijn het 14 aanvragen, wat neerkomt op €
1.000,- op jaarbasis. Deze kosten nemen we mee in de BERAP I 2021en de begroting 2022.
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Bijlagen
n.v.t.
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