
Memo 2 ‘Poortwachter en Dyslexie Advies Team Utrecht’ 
In deze korte memo geven we u op de valreep voor de vakantie meer informatie over de nieuwe 

poortwachter van Utrecht en het nieuwe Dyslexie Advies Team. We hopen veel van u te 

ontmoeten op een van onze informatiebijeenkomsten in september. Voor nu wenst het Dyslexie 

Advies Team u alvast een goede zomer.  

Het Dyslexie Advies Team is gestart 
Vorige week is het nieuwe Dyslexie Advies Team (DAT) van Utrecht voor het eerst samengekomen. In het 

DAT zijn alle samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de dyslexiezorg (gemeente, onderwijs en 

aanbieders) vertegenwoordigd.  Het DAT bestaat uit de volgende personen:  

Namens de gemeente: Wytse de Jong 

Namens het samenwerkingsverband: Anne-Marthe Sigmond 

Namens de aanbieders: Ilse Munnix 

Namens de besturen: Evelien van Lunteren, Carla Sanders, Martijn Hensgens en Eva van de Bovenkamp 

Namen de intern begeleiders: Carolien Lensink, Joyce Bosma, Monic Wendel en Lidwien Schouten 

Als poortwachter: Nina Willemse 

Als inhoudelijk projectleider: Jolanda Roelfsema 

 

Het DAT wil vanuit de samenwerking en afstemming de zorg voor leerlingen met lees-/spellingproblemen, 

dyslexie en EED zo sterk mogelijk maken om onze gestelde doelen (het verbeteren van de kwaliteit van de 

zorg in Utrecht door onderlinge samenwerking en afstemming van alle betrokken partijen en een effectieve 

inzet van beschikbare middelen voor EED-zorg op basis van een objectief, transparant en navolgbaar 

proces) te kunnen behalen. En afgelopen week zijn we dus voor het eerst bij elkaar bij elkaar gekomen om 

de voorbereiding voor de aftrap in september te treffen.  

ABC wordt de nieuwe poortwachter in Utrecht 
We zijn blij te kunnen melden dat we in het ABC onze nieuwe poortwachter hebben gevonden. Het ABC is 

een begeleidingsdienst uit Amsterdam met ruim 45 jaar ervaring en veel expertise op het gebied van 

dyslexiezorg én de poortwachtersrol. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen zij de leerlingdossiers 

ten behoeve van de vergoede EED-zorg gaan screenen. Zij beoordelen zowel administratief als inhoudelijk 

of de leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek. Door een onafhankelijke partij ABC biedt 

geen vergoede EED-zorg in Utrecht) als poortwachter aan te trekken, willen we de objectiviteit van de 

toelaatbaarheid vergroten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar het visiedocument dat inmiddels 

in de digitale bibliotheek te vinden is. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in september zal de 

poortwachter zichzelf verder voorstellen.  

Digitale Bibliotheek Dyslexie 
De digitale bibliotheek dyslexie begint steeds meer vorm te krijgen. Deze wordt in de aanloop naar het 

nieuwe schooljaar steeds verder gevuld. Alle benodigde informatie zal hier te vinden zijn in de meest 

actuele versie. In de voorlichtingsbijeenkomst in september zullen we er zeker op terug komen. Voor nu: 

neem alvast een kijkje op: https://swvutrechtpo.nl/digitale-bibliotheek/dyslexie/  

Informatiebijeenkomsten op 2 en 7 september 
Zoals al eerder gemeld zullen we op 2 en 7 september digitale informatiebijeenkomsten organiseren over 

de nieuwe werkwijze van de poortwachter en het Dyslexie Advies Team. Op de agenda staan de volgende 

onderwerpen: Introductie op de werkwijze met een poortwachter en Dyslexie Advies Team, voorstellen 

van poortwachter en DAT, toelichting op de nieuwe werkwijze, introductie op de digitale bibliotheek en 

wat te doen bij vragen. In eerste instantie richten we ons op de intern begeleiders, maar alle andere 

belangstellenden zijn vanzelfsprekend van harte welkom om aan te sluiten. Inschrijven voor een van beide 

bijeenkomsten (programma is twee keer hetzelfde) kan nog via deze link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bY5y3AcCiEqGiNNwLnALsdTeS62JprtIgG8cHUQd4ZxUOThCNlJFNFpDSFMyTlk0UVRHQ0ZNMTJGRC4u 
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