
 

 

Het aanvragen van vergoede dyslexiezorg via RiBA 
 
In de BAR-gemeenten is m.i.v. 01-01-2017 een nieuwe werkwijze gestart m.b.t. het toekennen van 
vergoede dyslexiezorg. Voorheen ging dit via het wijkteam, maar in de nieuwe opzet komt de regie te 
liggen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA 2805, in de vorm van de ‘poortwachter 
vergoede dyslexiezorg’.  Het wijkteam speelt géén rol meer in de toeleiding naar vergoede 
dyslexiezorg omdat binnen de wijkteams over het algemeen geen/onvoldoende expertise 
beschikbaar is (uitzonderingen daargelaten) om te kunnen beoordelen of een aanvraag voor 
dyslexiezorg voldoet aan de criteria van het protocol. De regie over de toeleiding naar vergoede 
dyslexiezorg komt nu bij het onderwijs (in de vorm van de GZ-psycholoog van RiBA) zelf te liggen, 
waar deze expertise wel aanwezig is. 
Op het intranet van RiBA staat de factsheet van de drie BAR-gemeenten over de procedure, maar in 
het kort komt de procedure hierop neer: 
Stap 1:   de intern begeleider van de school stelt een schooldossier op om het vermoeden van 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) te onderbouwen, op basis van de criteria van het 
Masterplan Dyslexie. 

Stap 2:  het dossier wordt in een consultatie met de orthopedagoog van de school of een SOT 
besproken. 

Stap 3:  bij akkoord van de orthopedagoog wordt het dossier aangevuld met de 
aanmeldingsformulieren voor onderzoek naar EED voor ouders en school (te verkrijgen via 
de orthopedagoog). 

Stap 4:  het complete dossier wordt in Kindkans gehangen en de poortwachter van RiBA beoordeelt 
het dossier.  

Stap 5:  de poortwachter geeft een ontvankelijkheidsverklaring voor onderzoek naar EED af. Scholen  
worden op de hoogte gesteld via Kindkans, ouders krijgen de verklaring per brief thuis. Bij 
een negatieve beoordeling wordt dit telefonisch besproken met intern begeleider en/of 
ouders. 

Stap 6:  de poortwachter geeft de gegevens van de desbetreffende leerling door aan de Backoffice 
Jeugd van BAR-organisatie. De Backoffice zorgt voor de verdere financiële afhandeling. 

Stap 7:   ouders/verzorgers kunnen nu een dyslexiebehandelaar kiezen uit onderstaande lijst en zich 
daar aanmelden met de ontvankelijkheidsverklaring en het schooldossier. Over het 
algemeen is het handig als ouders de keuze samen met de basisschool maken.  De 
basisschool kan dan het schooldossier van de desbetreffende leerling doorsturen naar de 
behandelaar.  Het staat ouders/verzorgers uiteraard ook geheel vrij om de keuze zonder 
samenspraak met school te maken. Uiteindelijk zijn ouders/verzorgers  
verantwoordelijk voor de aanmelding van hun zoon/dochter bij een dyslexiebehandelaar en 
het doorsturen van het schooldossier.  

Stap 8:  de gekozen behandelaar neemt contact op met de Backoffice Jeugd voor de verdere 
afhandeling. 

 

Albrandswaard  Barendrecht  Ridderkerk  

x  E-vizier/ Opdidakt  E-vizier/ Opdidakt  

x  Instituut voor leerproblemen 
Barendrecht / Alles Kids  

Instituut voor leerproblemen 
Barendrecht/ Alles Kids  

Leeskliniek Schoolbreed  Leeskliniek Schoolbreed  Leeskliniek Schoolbreed 

Leestalent (Educto)  Leestalent (Educto)  Leestalent (Educto)  

Regionaal Instituut voor Dyslexie  Regionaal Instituut voor Dyslexie   Regionaal Instituut voor Dyslexie   

Stichting Driestar educatief  Stichting Driestar educatief  Stichting Driestar educatief  

 



 
Zonder ontvankelijkheidsverklaring van RiBA hebben ouders geen toegang tot de vergoede 
dyslexiezorg.   
Het gaat alleen om leerlingen die woonachtig zijn in Ridderkerk, Barendrecht of Albrandswaard. Voor 
leerlingen uit bijv. Rotterdam moet de aanvraag voor onderzoek naar EED in Rotterdam worden 
gedaan.  
 

 

 
 


