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Verslag Werksessie Jeugd subsegment dyslexie     27-08-2020 
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BCO 

BCO 

RID 

Opdidakt 

Gemeente Beesel 

Gemeente Beesel 

Notulen Het Notuleercentrum 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.35 uur en heet iedereen welkom bij de tweede 

marktconsultatie van het subsegment dyslexie.  

 

Voorstelronde 

Er wordt een voorstelronde gehouden voor de nieuwe deelnemers aan de vergadering. Het is prettig 

dat er vandaag drie aanbieders aanwezig zijn. 

 

De voorzitter start de presentatie, aan de hand waarvan de vergadering doorlopen wordt.  

 

Spelregels marktconsultatie 

De marktconsultatie is bedoeld om een marktverkenning te doen en ideeën op te halen bij de 

geselecteerde aanbieders. Meedoen aan de consultatie betekent niet dat de aanbieder de opdracht 

gegund krijgt. De regio is niet gebonden aan de uitkomsten van dit overleg. Het verslag wordt 

gepubliceerd op de website van de MGR Sociaal Domein Limburg Noord (onder het tabblad Inkoop 

2022), zodat aanbieders daarop kunnen reageren of input geven.  

 

Proces en planning 

Monique Timmermans en Bram Manders zullen op 1 oktober de trajectbeschrijving subsegment 

dyslexie opleveren. Daarna zal een onderzoeksbureau het kostprijsonderzoek doen, waarbij ook de 

aanbieders worden geraadpleegd. De aanbesteding wordt 1 februari 2021 gepubliceerd, vanaf 

1 juli 2021 worden de opdrachten vergund en 1 januari 2022 zullen de nieuwe opdrachten en 

contracten ingaan. Het doel is om per 2022 met alle gemeenten gezamenlijk in te kopen.  

 

Verslag vorige vergadering 

De voorzitter vraagt om kleine opmerkingen over het verslag via bovengenoemde website aan te 

geven. Discussiepunten kunnen nu besproken worden. 
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Een aanbieder vraagt hoe de poortwachtersfunctie er in het samenwerkingsverband uit komt te zien 

en wat de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband zal zijn. 

Een andere aanbieder antwoordt dat binnen het samenwerkingsverband een apart team bestaat dat 

de dyslexiedossiers screent. Het samenwerkingsverband heeft een signaleringsfunctie naar de 

scholen toe als aanmeldingen niet kloppen. In het begin was er een stagnatie in het aantal 

aanmeldingen te zien, maar het komt nu weer op gang en de kwaliteit van de dossiers wordt beter.  

Yvette Ressel wijst erop dat een kleine gemeente als Beesel de signalering zelf doet.  

De voorzitter geeft aan dat men binnen de regio uniformer wil gaan werken. Zij zal in gesprek gaan 

met het samenwerkingsverband over het afzwakken van de toestroom van dyslexie in de regio. 

Een aanbieder meldt dat geen toename geconstateerd is in de afgelopen jaren. 

 

Een aanbieder meldt dat de financiële administratie van de organisatie één trajectprijs het handigst 

vindt, mits er goede afspraken worden gemaakt als uit de diagnostiek blijkt dat er geen sprake is van 

dyslexie. 

Een andere aanbieder geeft aan dat de financiële afdeling van spreker’s organisatie het werken met 

twee aparte tarieven heeft afgeraden, omdat dan pas na afronding van de diagnostiek de waarde van 

de geleverde uren bepaald kan worden. 

Een volgende aanbieder geeft aan dat dit wel voor enige vertraging zorgt, in tegenstelling tot wat in 

het verslag staat.  

Bram Manders vraagt of toegang tot zowel diagnostiek en behandeling aan de voorkant, waarbij 

behandeling niet ingezet hoeft te worden als het geen dyslexie blijkt te zijn, ook tot de opties 

behoort. De voorzitter antwoordt dat de regio de opties zelf in onderling overleg kan bepalen. Er zijn 

regio's die dat inderdaad samenvoegen en achteraf eventueel alleen de diagnostiek declareren. 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

KPI's 

Algemeen 

De voorzitter licht de algemene KPI's, die voor alle subsegmenten gelden, toe. Deze kunnen in 

bijvoorbeeld leveranciersgesprekken met aanbieders besproken worden. De regio wil een regionaal 

perceel (waarin alle zeven gemeenten van Noord-Limburg inzitten) en een lokaal perceel (gemeenten 

de keuze hebben om wel/niet aan deel te nemen) opzetten. De aanwezigen hebben geen 

aanvullingen op de algemene KPI's.  

 

Specifiek 

De voorzitter licht de specifieke KPI's voor dyslexie toe. Men kijkt hoe de toegenomen toestroom van 

diagnostiek en behandeling van dyslexie gereduceerd kan worden: aan welke knoppen moet 

gedraaid worden, is het lees- en spellingsonderwijs op de scholen goed genoeg, hoe kan de 

aanbieder dat ondersteunen? De voorzitter vraagt of de aanwezigen suggesties hebben om dit te 

bereiken.  

Een aanbieder zou het interessant vinden als het leesonderwijs op scholen waar veel aanmeldingen 

vandaan komen, wordt onderzocht. 
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Yvette Ressel vraagt of de aanbieders al jaarlijkse schoolgesprekken houden; dit kan helpen om 

inzicht te krijgen en het gesprek aan te gaan. 

Een andere aanbieder geeft aan dit vanuit de organisatie inderdaad al jaren te doen in Zuid- en 

Midden-Limburg en sinds een paar jaar ook op kleine schaal rondom Venlo. Spreker’s  ervaring is dat 

van de 100 aanmeldingen 95% aan de criteria voldoet. Het protocol wordt momenteel vernieuwd; de 

eisen worden strenger. De prevalentie van EED in het basisonderwijs is ongeveer 4% en 10% van de 

kinderen heeft leesproblematiek. De overschrijdingen zitten vooral in het voortgezet onderwijs.  

Een aanbieder denkt dat het goed is om de informatie met elkaar te delen. Verder geeft spreker aan 

dat het houden van schoolgesprekken afhankelijk is van het mandaat dat de aanbieder heeft. 

Natuurlijk wordt er wel gesignaleerd en zoekt men altijd een ingang om het gesprek aan te gaan, 

hetzij via het reguliere pad van dyslexie, hetzij via interne begeleiders. 

Een volgende aanbieder vindt het ook zinvol om bij veel aanmeldingen van een bepaalde school te 

kijken of er iets mist in het leesonderwijs. 

Het is nog de vraag met wie de cijfers gedeeld zou moeten worden (scholen, bestuurders, interne 

begeleiders, gemeenten?) en hoe het gesprek aangegaan kan worden om het aantal aanmeldingen 

te reduceren.  

Bram Manders denkt dat het lastig is om dit op aanbiedersniveau te regelen; hij waarschuwt voor het 

‘waterbedeffect’. Het moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het werkveld zijn. Via de 

regionale poortwachtersfunctie zou men het wellicht kunnen monitoren.  

Een aanbieder geeft vanuit ervaringen in Zeeland aan dat men in de inkoopgesprekken met de 

aanbieders beter het plan van aanpak, het doel, de resultaten etc. kan bespreken dan strakke KPI's af 

te spreken. 

 

De voorzitter vraagt naar ieders mening over het beperken van het aantal dyslexie-aanbieders tot 

één per school. Men geeft als nadeel aan dat dit de keuzevrijheid van de ouders beperkt. 

 

De voorzitter vraagt aan de aanbieders hoe de toename van aanmeldingen in Noord-Limburg is ten 

opzichte van andere regio's.  

Een aanbieder merkt zelf geen toename, maar zou de exacte cijfers moeten navragen.  

Een andere aanbieder ziet in de aanmeldingen bij de eigen organisatie geen extreme toename.  

Een volgende aanbieder geeft aan dat Noord-Limburg rond het gemiddelde zit en ziet geen stijging in 

de aantallen. 

 

De voorzitter vraagt wat het percentage aanmeldingen is dat na onderzoek geen EED blijkt zijn. Men 

wil toewerken naar een ondergrens hiervoor. 

Een aanbieder kan geen percentage noemen, maar geeft aan dat de uitval minimaal is.  

Een andere aanbieder noemt een percentage van rond de 5%.  

Een volgende aanbieder heeft er dit jaar drie of vier leerlingen uitgehaald, die het onderzoek niet 

doorlopen hebben omdat het dossier nog niet volledig was. 

 

De voorzitter vraagt, als het dossier wel volledig is en voldoet aan de criteria, hoe men ervoor kan 

zorgen dat de juiste dossiers worden aangemeld.  
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Een aanbieder geeft aan dat het onderzoek juist veel informatie verschaft om een goede beslissing te 

nemen. Het is lastig om vooraf strenger te worden. 

Een andere aanbieder vult aan dat er nauwelijks invloed uitgeoefend kan worden op de score, ervan 

uitgaande dat het dossier goed is aangeleverd. 

Een volgende aanbieder kaart aan dat bij kinderen met ADHD soms pas gaandeweg de behandeling 

blijkt dat het geen EED is en vraagt of deze groep ook in het uitvalpercentage zit.  

Dat wordt bevestigd. De voorzitter concludeert dat dit nauwelijks te voorkomen is, omdat er aan de 

voorkant al streng geselecteerd wordt. 

Bram Manders doet de suggestie om het uitvalpercentage van 5% te koppelen aan de 

kwaliteitsverwachting voor de toekomst, bijvoorbeeld bij het leveranciersmanagement.  

 

Voor de doelrealisatie stelt de voorzitter voor om na een halfjaar een evaluatie te houden, om te 

kijken bij welk percentage een duurzaam resultaat wordt behaald. 

Een aanbieder geeft aan dat dit van meer factoren afhankelijk is dan alleen de behandeling. Als in de 

evaluatie ook de inbreng van ouders en school wordt meegenomen, is het wel zinvol.  

Een andere aanbieder meldt dat in Zeeland afspraken worden gemaakt over wat ouders en de school 

doen. 

Een volgende aanbieder meldt dat de organisatie al jaren evaluaties houdt. Men ziet na een halfjaar 

een ‘dipje’ bij de kinderen optreden, maar dat het daarna wel weer opgepakt wordt. Ze zal de 

informatie naar de voorzitter sturen (actie). De aanbieder biedt ook opfriscursussen aan voor 

kinderen die terugvallen, maar deze kosten zitten niet in het tarief. 

Bram Manders wijst erop dat er ouders zijn die dat niet kunnen betalen; de doelgroep moet hierdoor 

niet uit oog verloren worden. 

Een aanbieder meldt dat in Zeeland al rekening wordt gehouden met een percentage dat extra 

begeleiding nodig heeft.  

Een andere aanbieder denkt dat een evaluatie na driekwart jaar of een jaar beter is. 

 

De voorzitter vraagt tot slot wat het percentage moet zijn om een duurzaam resultaat te bereiken. 

De aanwezigen kunnen uit het hoofd geen percentage noemen, maar zullen dit nog laten weten 

(actie). 

 

Ontwikkelingen 

Hoe kunnen we gezamenlijk de toestroom dyslexie afzwakken? 

Op de eerdergenoemde suggesties zijn geen aanvullingen meer.  

 

Hoe kunnen we voorkomen dat behandeling EED ingezet wordt die niet meer effectief is, omdat er 

bijkomende problematiek speelt? 

De voorzitter vraagt hoe men omgaat met situaties waarin geen diagnose ADHD of autisme is, maar 

het onderzoek toch moeilijk af te nemen is. 

Een aanbieder geeft aan dat de organisatie hier hetzelfde mee omgaat als wanneer er wel een 

diagnose ADHD is. Er wordt onderzocht of de behandeling effectief zal zijn en hierbij wordt de thuis- 

en schoolsituatie ook bekeken. 
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Een andere aanbieder geeft aan dat soms eerst iets anders nodig is en dat daarna wel een effectieve 

behandeling gestart kan worden. De samenwerking tussen de onderzoeker en de (regie)behandelaar 

is heel nauw bij complexe casuïstiek.  

 

Hoe kunnen we via de inkoop de samenwerking met het voorliggend veld, tussen aanbieders 

onderling en tussen aanbieders en toegangsteams bevorderen? 

Men denkt dat de samenwerking automatisch al gezocht wordt. De contacten zijn goed, ondanks het 

feit dat de toegangsteams in Noord-Limburg divers georganiseerd zijn. Ook contacten tussen de 

scholen en de aanbieders zijn goed. Als er een KPI Samenwerking komt, moet er uiteraard wel wat 

vastgelegd worden.  

 

Tijdvenster dienstverlening 

Men geeft aan dat de behandelingen vrijwel altijd overdag plaatsvinden tussen 8.15 en 17.30 uur. 

 

Vervolgafspraken 

De voorzitter vraagt twee aanbieders om het aantal minuten voor het EED-traject voor zowel 

diagnostiek als behandeling door te geven, om een goede traject-stukprijs voor de regio te kunnen 

bepalen (actie). Zij zal hier vertrouwelijk mee omgaan. 

 

De extra sessie van 8 september wordt geannuleerd, want er is voldoende input ontvangen om de 

trajectbeschrijvingen te maken.  

 

Rondvraag 

Een aanbieder vraagt of, als de organisatie regionaal inschrijft voor dyslexie, men dan automatisch in 

alle gemeentes zorg kan leveren en niet meer lokaal hoeft in te schrijven. De voorzitter geeft aan 

wanneer je als aanbieder vanuit het regionale perceel zorg mag leveren, je niet meer hoeft in te 

schrijven voor het lokale perceel. Een aanbieder kan maar in één perceel zitten.  

 

De voorzitter geeft aan dat er wellicht in september of oktober nog een algemene aanbiederssessie 

wordt georganiseerd om de aanbieders te informeren over de stand van zaken van het project 

Sturing en Inkoop. Nader bericht volgt nog. 

 

Sluiting 

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun tijd en inzet en sluit de vergadering om 16.45 uur. 


