
 
HANDLEIDING TEDDY 

ADVISERING T.A.V. VERGOEDE DIAGNOSTIEK ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE (EED) 
 
INLOGGEN 
Ga naar de website https://teddy.rsvbreda.nl . Je komt dan op het inlogscherm en je kunt inloggen 
met dezelfde gegevens als bij Tommy. Heb je nog geen inloggegevens? Vraag deze dan aan. Je kunt 
dat per email doen of telefonisch (po@rsvbreda.nl of 076-5607778) 
 
EED AANVRAGEN EN STATUS INZIEN 
Na inloggen kom je in een scherm met het overzicht van aanvragen. Je kunt hier de status van jouw 
aanvraag  zien. Wijzigingen zijn ‘realtime’ en zodra er een verandering in de status is, wordt dat 
direct vermeld. Je kunt hier ook van reeds afgeronde aanvragen het advies van het 
samenwerkingsverband inzien.  
 
STAP 1: GEGEVENS LEERLING 
Je doet de aanvraag namens de ouders van de leerling. Als je een nieuwe aanvraag wilt indienen, klik 
dan op de knop ‘aanvragen’ er opent  een nieuw scherm. Vul hier de gegevens van de leerling in. Let 
op: Je vult een BSN-nummer in óf een Onderwijsnummer. Zorg ervoor dat je deze gegevens bij de 
hand hebt.  
Een e-mailadres van ouders is verplicht.  Via de mail ontvangen de ouders een terugkop-peling over 
de status van de aanvraag. 
 
STAP 2: GEGEVENS SCHOOL 
De schoolnaam staat reeds ingevuld. Je vult bij ‘Schoolloopbaan’ de groepen in die de leerling heeft 
doorlopen en de groep waar hij actueel verblijft. Is er sprake van een doublure? Dan vul je twee 
‘bolletjes’ in bij de betreffende groep. 
 
STAP 3: DOCUMENTATIE TOEVOEGEN 
Bij deze stap uploadt je de documentatie die nodig is voor de aanvraag. Er zijn drie documenten die 
het samenwerkingsverband minimaal nodig heeft om een aanvraag te beoordelen. Deze 
documenten zijn dan ook verplicht om toe te voegen bij de aanvraag: Aanmeldformulier (versie 
december 2017), LOVS en handelingsplan RSV (of leerlingendossier masterplan dyslexie.) Heb je 
nog meer documenten die van belang kunnen zijn bij de aanvraag? Dan kun je deze ook hier 
toevoegen. 
 
STAP 4: OPMERKINGEN 
Heb je aanvullende opmerking met betrekking tot de aanvraag? Dan kun je deze hier kwijt.  
 
Vervolgens klik je op de knop ‘Aanvragen’ en de aanvraag is ingediend. 
 
VERVOLG 
De aanvraag doorloopt een aantal stappen voordat er een advies komt. De eerste stap is dat de 
aanvraag is ontvangen. Het dossier heeft nu de status van ‘ingediend’. Ouders worden hiervan via e-
mail op de hoogte gesteld. Hierna volgt een administratieve controle. Hier wordt bekeken of de 
aanvraag volledig is en alle documenten correct zijn ingevuld. Is er iets niet in orde? Dan verandert 
de status van de aanvraag weer naar ‘open’. School en de ouders ontvangen hierover een e-mail. Je 
kunt in het overzichtsscherm zien welke aanvragen open zijn. Als je op de aanvraag klikt, dan zie je 
wat er niet in orde is met de aanvraag. Je kunt dat corrigeren en de aanvraag weer opnieuw 
indienen. 
 

https://teddy.rsvbreda.nl/
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Indien het dossier administratief volledig is wordt de aanvraag doorgezet naar de eerste 
beoordelaar. De tweede stap is de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Het kan zijn dat er 
aanvullende informatie benodigd is. De aanvraag wordt weer teruggezet naar ‘open’ en je kunt de 
informatie aanvullen. Ook hierover ontvangen school en de ouders een bericht per e-mail. 
 
De derde stap is een tweede inhoudelijke beoordeling. De tweede beoordelaar bekijkt de aanvraag 
nogmaals en checkt de beoordeling van de eerste beoordelaar. Zij komen tot een gezamenlijk 
advies. 
 
De vierde en laatste stap is de toekenning van het advies. Als er een advies is afgegeven, krijgt 
school een e-mail en kun je dat zien in het overzicht. Via Teddy vindt ook terugkoppeling plaats naar 
de desbetreffende gemeente.* De aangewezen vertegenwoordiger(s) van de gemeente kan ten 
behoeve van het opstellen van de schikking voor vergoede diagnostiek de adviesbrief inzien in 
Teddy.  
Vanuit het overzicht kun je ook de brief downloaden die bij het advies hoort. Verander in de 
bovenste balk de Status naar “advies gereed”. In het overzicht klik je bij het onderdeel Brief op 
“download”. 
Deze brief geef je aan de ouders van de leerling. Zij kunnen met deze brief contact opnemen met de 
gemeente om de beschikking op te halen.  
 
 
* Dit geschiedt alleen als de ouders vooraf hebben aangegeven dat de gemeente digitaal op de hoogte mag worden 
gesteld van het advies van het samenwerkingsverband. Dit wordt aangevinkt op het aanvraagformulier dyslexie versie 
december 2017. 
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