Administratief proces EED
Voor toegang, toewijzing en declaratie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is er een aparte
werkinstructie. Stapsgewijs wordt deze gepresenteerd.
Onderwijs:
1. School voldoet aan de basisondersteuning van het samenwerkingsverband en heeft een
dyslexieprotocol. Hiermee wordt gedoeld op het landelijke protocol “Dyslexie, Diagnostiek en
Behandeling”, versie 2.0 of een schooleigen protocol, geënt op en van gelijke kwaliteit als het
landelijk protocol.
2. School signaleert lees- en/of spellingsproblemen bij een leerling.
3. School start direct met begeleiding, eventueel met ondersteuning vanuit
samenwerkingsverband of schoolbestuur
4. Als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat of de leerling onvoldoende profiteert
van de geboden hulp, is doorverwijzing naar EED-zorg een optie.
 Leerlingen met een E-score op lezen, of met een D-score op lezen én een E-score op
spellen, mogen worden aangemeld voor diagnose en eventueel EED-behandeling.
 Deze scores moeten zijn vastgesteld op minimaal drie verschillende meetmomenten en
na aanbod van extra zorg, te weten intensieve begeleiding door de school van ten
minste 3-6 maanden.
5. Verwijzing door school middels verwijsformulier EED voor diagnostisch onderzoek EED gebeurt
na overleg met en ondertekening door ouder(s).
 Bevestiging van verwijzing in een mail aan ouder(s)/verzorger(s).
 De mail gaat ook in cc naar het schoolbestuur en samenwerkingsverband waartoe de
school behoort.
6. School meldt het kind aan bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder middels
het meldformulier van de desbetreffende zorgaanbieder en een kopie van de verwijzing zoals
genoemd onder 5.
Zorgaanbieder en gemeente:
7. De zorgaanbieder beoordeelt of het vermoeden van EED voldoende is onderbouwd in:
 het onderwijskundig rapport/dossier en
 controleert of de (e-mail met) verwijzing voor aanmelding EED van de school aanwezig
is. Indien dit het niet het geval is, zal de zorgaanbieder de jeugdige terugverwijzen naar
de basisschool en daarvan melding doen aan het schoolbestuur/samenwerkingsverband
en de gemeente. De werkzaamheden die hiermee verband houden, worden niet
aangemerkt als vergoede diagnostiek.
8. Als er overgegaan wordt tot het diagnosetraject stuurt de zorgaanbieder een iJw315-bericht
(verzoek om toewijzing) naar de desbetreffende gemeente, waar het woonplaatsbeginsel van de
cliënt ligt. De instructies voor het verkrijgen van de toewijzing zijn als volgt:
Binnen het verzoek om toewijzing worden tegelijkertijd twee diensten, binnen de looptijd van
twee jaar, aangevraagd:
 “Diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie ”:
1. productcode 54D04 met een totaal van 25 uur binnen de looptijd van de beschikking.
Dit betreft direct en indirect cliëntgebonden tijd.
2. Behandeling en declaratie van diagnostiek mag niet boven het maximum van 25 uur
totaal uit komen.


“Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie”:

3. productcode 54D02 met een totaal van 75 uur binnen de looptijd van de beschikking.
Dit betreft direct en indirect cliëntgebonden tijd.
4. Behandeling en declaratie van de behandeling mag niet boven het maximum van 75 uur
totaal uit komen.
9. De gemeente legt de dyslexiezorg (EED) waarop een jeugdige is aangewezen vast in een Besluit
en stuurt deze aan de ouders/verzorger. De aanbieder die de dyslexiezorg gaat verlenen
ontvangt een iJw301-bericht.
10. De aanbieder stuurt bij aanvang van het diagnosetraject een iJw305-bericht. Bij einde van het
diagnosetraject wordt een iJw307-bericht gestuurd.
11. Het verwijsformulier EED moet in het archief van de aanbieder worden bewaard. Het
verwijsformulier hoeft dus vanaf heden niet meer mee gestuurd te worden bij de verzoek om
toewijzing van EED-zorg, maar kan in het kader van controlewerkzaamheden opgevraagd
worden door de gemeente.
12. Zorgaanbieder zal op basis van het landelijk dyslexie protocol beoordelen of de diagnose EED
daadwerkelijk kan worden gesteld. De werkzaamheden die hiermee verband houden worden
aangemerkt als vergoede diagnostiek.
13. Na diagnose doet de zorgaanbieder middels brief/mail melding of de diagnose EED is gesteld of
niet bij.
 de school van de leerling;
 het schoolbestuur/samenwerkingsverband.
14. Indien EED is vastgesteld, verleent de zorgaanbieder dyslexiezorg (behandeling) aan jeugdige
overeenkomstig met de toewijzing. Bij aanvang van de behandeling wordt er eveneens door de
zorgaanbieder een iJw305-bericht gestuurd en bij einde van de behandeling een iJw307-bericht.
Mocht er geen EED zijn vastgesteld of de behandeling vindt om andere reden niet plaats, dient
de aanbieder tegelijkertijd met het iJW307 voor het einde diagnosetraject een iJw307 te sturen
voor de einde behandeling. In dit geval is de einddatum gelijk aan de startdatum van de
toegewezen behandeling.
15. De zorgaanbieder stemt de behandelingstrajecten af met de school. De behandeling van het
kind vindt, in overleg met de school, bij voorkeur zoveel mogelijk op en in samenhang met de
school van het kind plaats.
16. Zorgaanbieder declareert dyslexiezorg, zowel voor diagnostiek als behandeling, maandelijks in
uren middels het iJw303 (d-variant)-bericht bij de betreffende gemeente.
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