
Aanvullende beleidsmaatregelen invoering beleid EED. 

 

Naar aanleiding van het overleg met de zorgaanbieders en het scholenveld zijn voorstellen 

geformuleerd ten aanzien van de implementatie van het beleid EED binnen het RSV Breda. Deze 

beleidsvoorstellen zijn afgestemd met een afvaardiging van de gemeenten die deel uit maken van  

het samenwerkingsverband en worden dus vanaf het moment van publicatie door de CTLV toegepast 

bij de beoordeling van aanvragen voor vergoede diagnostiek EED. 

Deze beleidsmaatregelen zijn: 

1. Als een school niet geheel voldoet  aan het aantonen van voldoende uitvoering van 

ondersteuning op zorgniveau 2 en 3, kwantitatief en/of kwalitatief,  treedt de CTLV in overleg 

met de school en wordt een herstelopdracht afgesproken. Deze herstelopdracht kan 

betrekking hebben op het beter documenteren in het leerlingendossier EED of in het alsnog 

uitvoeren van zorgniveau 2 en/of 3, afsluitend met een meetmoment. Indien dit laatste het 

geval is kan eventueel worden volstaan met een tussentijds meetmoment om de resistentie 

aan te tonen. 

2. Als een school op basis van  aantoonbare redenen niet kan voldoen aan de uitvoering van de 

ondersteuning op zorgniveau 3 en school en ouders zijn overtuigd van de hardnekkigheid van 

de dyslexie en er is geen sprake van een bijkomende problematiek, mag school in overleg 

met de CTLV gaan om te komen tot afspraken hoe eventueel toch een valide aanvraag in te 

dienen. Het spreekt voor zich dat het hier uitzonderingsgevallen betreft. Deze maatregel is 

ook alleen van toepassing tot 01-08-2016. 

3. Indien in groep 3 een vermoeden van de hardnekkigheid  van de dyslexie al evident is, mede 

gebaseerd op aantoonbare erfelijkheid, en er geen sprake is van bijkomende factoren, mag 

de basisschool het proces zodanig inrichten dat na invulling zorgniveau 3 gedurende de 

eerste 10 tot 12 weken in groep 4 aan de hand van een tussentijds meetmoment  einde 

oktober de hardnekkigheid aantonen. Langer wachten op een eventueel traject van vergoede 

diagnostiek heeft dan geen zin. 

De maatregelen 1 en 2 zijn alleen van toepassing tot 01-08-2016. Het is aan de schoolbesturen en de 

scholen om de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de basisondersteuning na te leven. Dit 

impliceert ook de uitvoering van het ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’. Vanaf 01-08-2016 moet 

elke school aan de eisen van zorgniveau 2 en 3 volledig voldoen om voor vergoede diagnostiek in 

aanmerking te komen. 
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