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Introductie 
Ervaringen met onderzoek naar dyslexie 

Vragenlijst voor ouders of verzorgers van kinderen bij wie in de afgelopen 6 maanden 
diagnostisch onderzoek naar dyslexie is gedaan.  

Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de Dyslexie Diagnostiek. Wij stellen het zeer 
op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. 
Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet wie  
welke antwoorden heeft gegeven.  
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek 
heeft géén gevolgen voor de zorg die uw kind krijgt. 

 

Invulinstructie 

• Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk invult en 
geen vragen overslaat. 

• De meeste vragen kunt u beantwoorden door het vakje van uw keuze aan te vinken. 

• Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat dat 
aangegeven en kunt u meerdere vakjes aanvinken. 

• Bij sommige vragen ziet u een tekstvak. U kunt hier zelf een antwoord invullen. 

• Het kan zijn dat u sommige situaties of onderdelen van de zorg niet heeft meegemaakt of 
zich niet goed kunt herinneren. Beantwoord deze vraag dan met 'niet van toepassing' of 
'weet ik niet'. 

• Soms kunt u naar aanleiding van een antwoord enkele vragen in deze vragenlijst 
overslaan. U ziet dan een pijltje met een opmerking. De vragen die niet van toepassing 
zijn, worden verborgen. 

• Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Klik het verkeerd 
ingevulde vakje dan nogmaals aan en vink een ander antwoord aan. 
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Eerste vragen 
We starten met drie algemene vragen. Met de eerste drie cijfers van uw postcode kunnen we 
inzicht krijgen in de dyslexiezorg in verschillende regio’s, terwijl uw gegevens anoniem 
blijven. 
 

VRAAG 1 

Heeft u in de afgelopen 6 maanden de uitslag gekregen van een dyslexie-onderzoek bij uw 
kind? 
o Nee (Deze vragenlijst is niet op u van toepassing.) Ga door naar het eind van de 

vragenlijst. 
o Ja 

VRAAG 2 

Werd het dyslexie-onderzoek vergoed door uw gemeente? 
o Nee 
o Ja 

VRAAG 3 

Wat zijn de eerste drie cijfers van uw postcode? 
… 
 

Keuze van zorgaanbieder 
De volgende vragen gaan over uw keuze van een zorgaanbieder: het instituut of de praktijk 
voor het diagnostisch onderzoek naar dyslexie. 

 

VRAAG 4 

Had u de keuze uit verschillende zorgaanbieders? 
o Nee 
o Ja 

VRAAG 5 

Wat heeft uw keuze voor de zorgaanbieder bepaald? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Op aanraden van school 
o Op aanraden van andere ouders 
o Enige zorgaanbieder in de buurt 
o Informatie op internet (websites) 
o Informatie van zorgaanbieder(s) 
o Informatie van Oudervereniging Balans 
o Contract met gemeente 
o Aansluiting bij Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) 
o Korte reistijd/goede bereikbaarheid 
o Wachtlijst(en) bij andere zorgaanbieder(s) 
o Anders, namelijk: … 

Aanmelding voor diagnostisch onderzoek 
De volgende vragen gaan over de aanmelding van uw kind voor het dyslexie-
onderzoek (het diagnostisch onderzoek naar dyslexie). 

 

VRAAG 6 

Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat de lees- en/of spellingsproblemen duidelijk werden 
en de aanmelding voor het dyslexie-onderzoek? 
o Minder dan een half jaar 
o ½ tot 1 jaar 
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o 1 tot 1½ jaar 
o 1½ jaar of meer 
o Weet ik niet 

VRAAG 7 

Kreeg u medewerking van school bij de aanmelding voor het dyslexie-onderzoek? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 8 

Hoe lang moest u na de aanmelding wachten op het dyslexie-onderzoek? 
o Minder dan 2 weken 
o 2-4 weken 
o 1 maand 
o 2 maanden 
o 3 maanden 
o 4 maanden 
o 5-6 maanden 
o Meer dan een half jaar 

VRAAG 9 

Heeft de praktijk u inzicht gegeven in de reden en duur van de wachttijd? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 
 

Het eerste gesprek 
De volgende vragen gaan over het eerste gesprek met de diagnosticus (de persoon die uw 
kind heeft onderzocht). 

 

VRAAG 10 

Was er bij de start van het dyslexie-onderzoek een kennismakings- of intakegesprek met de 
praktijk? 
o Nee 
o Ja, met ouder(s) 
o Ja, met ouder(s) en kind 

VRAAG 11 

Nam de diagnosticus u serieus, had de diagnosticus aandacht voor u? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 12 

Had de diagnosticus genoeg tijd voor u? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

Diagnostisch onderzoek 
De volgende vragen gaan over het dyslexie-onderzoek. 
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Locatie en bereikbaarheid 
De volgende vraag gaat over de bereikbaarheid van de zorgaanbieder (het instituut of de 
praktijk voor het dyslexie-onderzoek). 
 

VRAAG 13 

Was de onderzoekslocatie goed bereikbaar voor u? (met auto, fiets of openbaar vervoer) 
o Niet van toepassing, het onderzoek vond op school plaats 
o Ik was er binnen twintig minuten. 
o Ik deed er meer dan twintig minuten over. 
o Ik deed er meer dan een uur over. 

VRAAG 14 

Was het instituut of de praktijk telefonisch of per mail goed te bereiken tijdens kantooruren? 
o Nooit 
o Soms 
o Meestal 
o Altijd 
o Weet ik niet (niet gebeld) 

Informatie en advies 
De volgende vragen gaan over de resultaten van het dyslexie-onderzoek en de informatie en 
adviezen van het instituut of de praktijk. 

 

VRAAG 15 

Hoe werden de resultaten van het dyslexie-onderzoek met u besproken?  
o In een persoonlijk gesprek (of via beeldbellen) 
o Telefonisch 
o Schriftelijk (per e-mail of brief) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 16 

Was uw kind bij dit gesprek aanwezig? 
o Ja 
o Nee 

VRAAG 17 

Was u tevreden over de manier waarop u de resultaten te horen kreeg? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 18 

Geef een toelichting op de vorige vraag 
… 

VRAAG 19 

Werden de resultaten van het dyslexie-onderzoek op een begrijpelijke manier uitgelegd? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 20 

Kwam uit het onderzoek naar voren dat uw kind dyslexie heeft? 
o Ja, lichte dyslexie 
o Ja, ernstige dyslexie 
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o Nog onduidelijk 
o Nee 

VRAAG 21 

Zijn er bij dit onderzoek andere problemen dan dyslexie vastgesteld bij uw kind, bijvoorbeeld 
ADHD, concentratieproblemen, ontwikkelingsachterstand?  
o Nee 
o Ja 

VRAAG 22 

Werd de school op de hoogte gebracht van (de resultaten van) het onderzoek en de verdere 
begeleiding van uw kind? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Nee, hoewel dit wel fijn was geweest 
o Nee, omdat ik hiervoor geen toestemming had gegeven 
o Nee, deze mogelijkheid is niet besproken 
o Ja, via ouder(s) 
o Ja, door diagnosticus 
o Ja, iemand van school was aanwezig bij het gesprek met de diagnosticus 
o Weet ik niet 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 23 

Gaf de diagnosticus voldoende informatie over de mogelijkheden voor behandeling of 
begeleiding? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 
o Niet van toepassing (geen behandeling of begeleiding nodig) Ga door naar vraag 24. 

VRAAG 24 

Gaf de diagnosticus u informatie over de kosten en vergoeding van de dyslexiebehandeling 
of -begeleiding? 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

VRAAG 25 

Had de diagnosticus contact met de school over de verdere begeleiding van uw kind?  
o Nee 
o Ja 
o Weet ik niet 

VRAAG 26 

Kreeg u een goed beeld van wat de behandeling van u en uw kind vraagt? (inzet, tijd, 
oefenen) 
o Nee, helemaal niet 
o Een beetje 
o Grotendeels 
o Ja, helemaal 

Beoordeling diagnostiek 
De volgende vragen gaan over uw algemene oordeel over de diagnostiek van dyslexie. 
 

VRAAG 27 

Welk cijfer geeft u de diagnosticus? Een 1 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: 
uitstekend. 
o 1 
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o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10  

VRAAG 28 

Welk cijfer geeft u de zorgaanbieder (instituut of praktijk)? Een 1 betekent: heel erg slecht. 
Een 10 betekent: uitstekend. 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10  

VRAAG 29 

Zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere ouders van kinderen met dyslexie? 
o Beslist niet 
o Waarschijnlijk niet 
o Waarschijnlijk wel 
o Beslist wel 

Over uzelf (ouder/verzorger) 
De volgende vragen gaan over de ouder of verzorger. Deze informatie kunnen we gebruiken 
om inzicht te krijgen in de ervaringen van verschillende groepen mensen. 

 

VRAAG 30 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 
getuigschrift) 
o Geen opleiding (lager onderwijs niet afgemaakt) of lager onderwijs (basisschool, speciaal 

basisonderwijs) 
o Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
o Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
o Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, 

MEAO, BOL, BBL, INAS) 
o Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
o Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, bachelor wetenschappelijk 

onderwijs) 
o Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 31 

In welke taal praat u thuis het meeste? 
o Nederlands 
o Nederlands dialect 
o Fries 
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o Gebarentaal 
o Anders, namelijk: … 

Over uw kind 
De volgende vragen gaan over uw kind. 

 

VRAAG 32 

Wat is de leeftijd van het kind voor wie u de vragenlijst invult? 
o 6 jaar of jonger 
o 7 jaar 
o 8 jaar 
o 9 jaar 
o 10 jaar 
o 11 jaar 
o 12 jaar 
o 13 jaar 
o 14 jaar of ouder 

VRAAG 33 

Is uw kind een jongen of een meisje? 
o Jongen 
o Meisje 

VRAAG 34 

Welk soort onderwijs volgt uw kind? 
o Basisonderwijs 
o Speciaal basisonderwijs (SBO) 
o Voortgezet onderwijs 
o Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 35 

In welke groep zit uw kind? 
o Groep 3 
o Groep 4 
o Groep 5 
o Groep 6 
o Groep 7 
o Groep 8 
o Klas 1 (Voortgezet onderwijs) 
o Anders, namelijk: … 

VRAAG 36 

Heeft de biologische vader dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet bekend 

VRAAG 37 

Heeft de biologische moeder dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet bekend 

VRAAG 38 

Heeft minimaal 1 biologische broer dyslexie? 
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o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 

VRAAG 39 

Heeft minimaal 1 biologische zus dyslexie? 
o Nee 
o Ja, de diagnose is gesteld 
o Er is een vermoeden maar er is geen diagnose gesteld 
o Niet van toepassing 

 


