
EED-ZORG 
IN DE REGIO 

HOLLAND RIJNLAND
Presentatie voor startende intern begeleiders

We starten om 19.00



WELKOM EN 
MEDEDELINGEN



Programma

■ Kaderstelling

■ Definitie en afbakening

■ Documenten

■ Procedures 

■ Jaarplan Holland Rijnland



KADERSTELLING



De samenwerkingspartners:
1: Gemeenten



De samenwerkingspartners:
2: Scholen



De samenwerkingspartners:
3: Zorgaanbieders
■ https://jeugdhulphollandrijnland.nl/aanbieders-jeugdzorg-2/



Werkgroep EED HR

■ Vertegenwoordigers vanuit Holland Rijnland: 
– Cecile de Munk

■ Vertegenwoordigers vanuit samenwerkingsverbanden:
– Ton Schalk (Berséba)
– Linda Bras (SWV Rijnstreek)
– Jeannette Hoogervorst (PPO Leiden)
– Jack Duivenvoorden (SWV Duin- en Bollenstreek)
– Administratieve ondersteuning (Lisette, Marlieke, Marga)

■ Vertegenwoordigers vanuit aanbieders:
– Dorothé Kappenburg

■ Externe specialist vanuit Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie:
– Jolanda Roelfsema



DEFINITIE EN 
AFBAKENING



Definitie

Dyslexie is een lees- en/of spellingprobleem dat ernstig en 
hardnekkig is en gedifferentieerd dient te worden van 
laaggeletterdheid als gevolg van een gebrekkig onderwijsaanbod, 
omgevings-, neurologische, sensorische en/of gedragsproblemen 
of een verstandelijke beperking

■ Criterium van ERNST

■ Criterium van HARDNEKKIGHEID

■ EXCLUSIVITEITS criterium



Alle 
leerlingen 

100%

Leesproblemen 
25%

Vermoeden 
dyslexie 
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Dyslexie 
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ED 
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NKD, 2017

Afbakening



Ondersteuningsniveaus:

Goed leesonderwijs (100%)

Extra begeleiding in de klas 
van de leerkracht en ouders 

(25%)

Gestructureerde 
interventie op 
school (10%)

EED-zorg 
(3,6%)

ON3

ON2

ON1

ON4



DOCUMENTEN



Samenwerken bij EED –
Handreiking voor samenwerking 
tussen de gemeente en het 
samenwerkingsverband 
passend onderwijs

Landelijk advies 
vanuit het 

stimuleringsprogramma



Concretisering van de 
Handreiking Samenwerking voor 
de regio Holland Rijnland

Regionale uitwerking 
van het landelijke 

advies: zo doen wij dat 
hier in de regio



Leidraad vergoedingsregeling 
dyslexie van onderwijs naar 
zorg: doorverwijzing bij een 
vermoeden van dyslexie

Beschrijft de 
procedures m.b.t. EED-

zorg



Handreiking voor de invulling 
van ondersteuningsniveau 2 en 
3 bij een vermoeden van 
dyslexie

Beschrijft inhoud en 
eisen aan de 

ondersteuningsniveaus 
ON 2 en 3 t.b.v. 
vergoede zorg



PDDB: Protocol Dyslexie 
Diagnose en Behandeling 3.0

Beschrijft inhoud en 
eisen procedure van 

diagnostiek en 
behandeling ON4



PROCEDURE



De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

https://dyslexiecentraal.nl/doen/samenwerken-bij-ernstige-enkelvoudige-dyslexie#infographic-ondersteuningsniveaus



Voor doorverwijzing naar 
vergoede ED-zorg geldt: 
■ Aantonen criterium van achterstand:

– De scores op de 3 hoofdmetingen waren: 
■ Woordlezen: V-(min)score of E-score (laagste 10%) 
OF 
■ Woordlezen: V-score of lage D-score (laagste 20%) - Spelling: 

V-(min)score of Escore (laagste 10%) 

■ Aantonen criterium van hardnekkigheid:
– Geen groei ondanks intensieve hulp = 60 minuten extra 

lees-/spellingtijd per week op ON3 gedurende minimaal 2x 
10-12 weken

■ Onderbouwing van vermoeden van dyslexie: 
– Leerlingdossier en uitsluiten andere oorzaken



Aanmelden:

■ Bij een van de gecontracteerde aanbieders (aangesloten bij 
NKD)

■ Door school of ouders

■ Insturen volledig ingevulde leerlingdossier waarin criteria 
achterstand/hardnekkigheid en onderbouwing vermoeden 
dyslexie duidelijk wordt beschreven, inclusief documenten om 
dit aan te tonen

■ Dossiertoets door aanbieder, géén poortwachter



Specifieke doelgroepen

■ Hoogbegaafde leerlingen

■ Leerlingen met een doublure



Monitor EED

A. Aanmeldingen vergoede zorg

B. In diagnostiektraject -> geen diagnose 

-> dyslexie-diagnose 

-> EED-diagnose

C. Naar behandeltraject



JAARPLAN HOLLAND 
RIJNLAND



Dit doen we om de kwaliteit van 
de EED-zorg te borgen en 
monitoren: 
■ 1x2 Informatiebijeenkomsten IB-ers in september

■ 1x3 Nascholingsbijeenkomsten leerkrachten in oktober

■ Tweejaarlijkse monitor met analyse op school- en/of 
bestuursniveau

■ Afstemmingsbijeenkomsten tussen aanbieders, gemeente en 
samenwerkingsverbanden

■ Nieuwsbrieven als er iets te melden is

■ Consultatiefunctie

■ Best-practice



Contactgegevens

■ Jolanda Roelfsema

■ info@leerkracht.nu

■ 06 28 33 45 95 


