Ondersteuning voor dyslexie en de wet Passend Onderwijs
Sinds 1 januari 2009 wordt de diagnostiek en behandeling van ernstige
enkelvoudige dyslexie (EED) vergoed. Hierbij was een dyslexieverklaring
een voorwaarde en dat is nog steeds zo. Gevolg is dat veel leerlingen die
ondersteuning nodig hebben vanwege leesproblemen dit niet krijgen
omdat ze niet aan de criteria van EED voldoen. Helemaal tegen de geest
van de wet Passend Onderwijs in.
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Eerst verliep die procedure via de basisvergoeding van de
zorgverzekering;
Sinds 1 januari 2014 valt deze vergoeding onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente (Dyslexiezorg onder de Jeugdwet).
De school maakt hiervoor nog steeds een leerlingdossier aan en
doet de doorverwijzing voor een aanvraag bij de Gemeente;
De dyslexietest wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog;
Bij gediagnosticeerde dyslexie krijgt het kind een dyslexieverklaring voor het leven;
Een dyslexieverklaring is een medisch document;
In een dyslexieverklaring wordt melding gemaakt van o.a. recht op
extra tijd, compensaties, dispensaties en gebruik van digitale
hulpmiddelen;
De wet Passend Onderwijs is sinds 1 januari 2014 van kracht.
Iedere school valt onder een z.g. Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs.
Bij de wet Passend Onderwijs wordt er gekeken naar de
individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling en niet naar
een diagnose.

Dyslexieverklaring
Voor het faciliteren van hulpmiddelen is de dyslexieverklaring nog steeds
leidend. Daarnaast krijgt een kind bij het voortijdig stopzetten van het
dyslexiebehandeltraject een Verklaring van Uitbehandeling, dat recht
geeft op vergoeding van een Daisy speler via de zorgverzekaar.
Dedicon & digitale school- en studieboeken
Met ingang van 1 januari 2009 kreeg Dedicon vanuit het ministerie van
OC&W subsidie om school- en studieboeken te digitaliseren voor
leerlingen met dyslexie, zoals:
- Inspreken van Daisy boeken;
- Digitaliseren van schoolmethodes t.b.v. verschillende
dyslexiesoftware;
- Dyslexie apps zoals Daisylezer en LEX;

-

Toegang tot deze service bij Dedicon is alleen voorbehouden aan
leerlingen van het PO en VO;
Studenten van MBO/HBO en universitair dus niet!

De Wet Passend Onderwijs
Bij de uitvoering van de wet Passend Onderwijs dient de school uit te
gaan van een individuele ondersteuningsbehoefte en niet een
diagnose.
Wettelijk betekent dat dus eigenlijk dat een school geen
dyslexieverklaring nodig heeft om een leerling de juiste ondersteuning
te kunnen bieden (waaronder de digitale schoolboeken). Toch doen
scholen dat nog steeds. Sterker nog: dat is ook nodig om bijvoorbeeld
de beschikking te krijgen over digitale boeken van Dedicon.
Telefonische navraag bij Dedicon (op donderdag 27 juli) bevestigde
nogmaals dat er zònder dyslexieverklaring geen recht op deze digitale
ondersteuning mogelijk is. Ook een school kan niet zonder een
verklaring van een leesbeperking deze boeken niet aanschaffen. Het is
altijd leerling gerelateerd.
Dat is vreemd, want de wet Passend Onderwijs zegt toch juist dat er
geen diagnose nodig is en dat er naar de individuele
ondersteuningsbehoefte wordt gekeken?
Deze ‘oude’ regeling zou dus eigenlijk herzien moeten worden. De
dyslexieverklaring zou niet meer leidend moeten zijn voor digitale
ondersteuning van Dedicon. Uitgaande van een individuele ondersteuningsbehoefte zouden dan ook leerlingen die ‘net niet dyslectisch
genoeg’ zijn of een andere problematiek hebben, van deze digitale
hulpmiddelen gebruik maken. Want dat zegt de Wet Passend
Onderwijs immers?
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Belangrijke links:
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/publicaties/dyslexie
zorg-onder-de-jeugdwet
https://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/)
https://www.dedicon.nl/school-en-studieboeken

