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Rapportage CQ-index Dyslexie 2021 
Versie voor ouders en kinderen   

Gebruik CQ-index Dyslexie

Uw tevredenheid is onze zorg!  
In januari 2022 is de rapportage van de klanttevredenheid over de 
dyslexiezorg, CQ-index, verschenen. In het rapport staan gemiddelde 
uitkomsten van alle aangesloten praktijken. Naast reacties geven 
ouders én kinderen tips waarmee de praktijken de kwaliteit van hun 
dyslexiezorg nog beter kunnen maken. 
 
Veel dank aan alle ouders en kinderen die de tijd hebben 
genomen om de CQ-index in te vullen! Het NKD deelt graag enkele 
belangrijke uitkomsten: u leest over het aantal ontvangen reacties, de 
rapportcijfers, de relatie tussen zorg en school, de keuze-
mogelijkheden van de ouders en het resultaat. En uiteraard is de 
waardering van kinderen opgenomen.  
Bij de grafieken staat in tekstballonnen een kleine selectie van 
opmerkingen en tips van ouders, verzorgers én van kinderen. Het gaat 
om persoonlijke ervaringen met verschillende praktijken.  
 

Rapportcijfers 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Het aantal onderzoeken ligt onder 
het niveau van 2019, het jaar vóór de 

corona-maatregelen. 
 

Duidelijk, oog voor het 
kind. Positief stimulerend 
en ondersteunend in het 

vervolg. 

Tip: Zorg voor een 
goede match tussen 
kind en behandelaar. 

Tip: Vaker een tussentijds 
overlegmoment. 

Misschien dat de ouders 
minder belast kunnen 

worden, maar ja het hoort er 
ook wel een beetje bij. 

Tip: Iets enthousiaster 
zijn met kinderen… 

Zelfs in de tijd van thuisstudie 
kon de begeleider mijn kind 
motiveren, ze verzon leuke 

dingen om te oefenen. 
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De gemiddelde rapportcijfers 
zijn hetzelfde als in 2020!  

 

Tip: Ouders van te voren veel beter inlichten 
over impact en ondersteunen hoe het in te 

passen in het huishouden. 

Tip: Goed om 
een soort 

certificaat voor 
het kind te 

maken met een 
persoonlijke 

noot.  

Onze zoon is gestart tijdens de 
lockdown. Zelfs dat ging goed. 

Het percentage deelnemers is 
gedaald ten opzichte van 2020.  
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Relatie met school 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Keuze voor de zorgaanbieder 
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Had u keuze uit verschillende 
zorgaanbieders?

2020 2021

Ik had wel 
meer verwacht 

van de 
samenwerking 
tussen school 
en de praktijk. 

Tip: Een behandeling 
die beter aansluit op 

school. Meer 
samenwerking met 

de docenten. 

Communicatie met 
school onvoldoende en 

soms chaotisch/afwezig. 

Het onderzoek werd 
vanuit school geregeld. 
Ik was me niet bewust 
dat ik hier keus in had. 

Tip: Explicietere 
terugkoppeling aan de 
leerkracht wat te doen na 
behandeling. 

Tip: Betere afstemming 
tussen methodes op 
school en methode 

behandeling. 

De koppeling met school was voor mij 
als ouder onvoldoende zichtbaar. 

Wij vonden het belangrijk dat onderzoek 
en behandeling door 2 verschillende 

partijen uitgevoerd werden, om zeker te 
zijn van een onafhankelijk onderzoek. 

Wel zo prettig, eerst 
het onderzoek en 

daarna behandeling bij 
dezelfde organisatie. 

Door de gemeente 
werd beslist dat 
mijn zoon naar 
praktijk X moest. 

Ik kreeg tips over deze 
zorgaanbieder: 

persoonlijke 
benadering en 

behandeling op maat. 

Minder vrije keuze dan in 2020  
 

Tip: Nog 
beter 

inzetbaar in 
de praktijk 
in de klas. 
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Resultaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

49,2%
41,6%

8,2%

1,1%

Vindt u de behandeling (tot nu toe) 
geslaagd?

Helemaal Grotendeels Een beetje Helemaal niet

Dyslexie blijft voor eeuwig 
een handicap, je kunt 

oefenen wat je wilt, het 
blijft een strijd. Onze zoon 

is absoluut niet 
gemotiveerd om iets met 

letters te doen. 

Tip: Meer 
toekomstgerichte 

aanbevelingen en tips. 

Mijn dochter is met grote sprongen vooruit 
gegaan en vindt lezen nu zelfs leuk. 

Met name de 
juiste benadering 

van de 
behandelaar 

heeft onze zoon 
enorm geholpen. 
Eindelijk gezien 

worden. 

Volgend jaar VO: 
onze zoon heeft er 
alle vertrouwen in 

dat het gaat 

lukken      

Welk soort 
dyslexieonder-
steuning heeft 
mijn dochter 
nodig op de 
middelbare 

school? 

Tip: Meer info 
over 

hulpmiddelen. 

Tip: Misschien is het een idee om de behandeling op het laatst af te 
bouwen. Nu zijn we ineens gestopt, maar het zou een idee kunnen 
zijn om op het laatst er af en toe 1 of 2 weken tussen te laten vallen. 

 

Het zelfvertrouwen van 
mijn zoon is zo slecht na 
de behandelingen dat er 

eigenlijk weinig tot niets is 
veranderd. 

Door de behandeling is onze 
dochter drie jaar (!) vooruit 

gegaan en kan zij weer aanhaken 
bij het niveau van de klas. 

Tip: Nog meer 
aandacht aan de 
positieve kanten 
van het kind en 
voor de hordes 

die een kind met  
dyslexie zal 

tegenkomen. 
Tip: Een betere 

follow up. Ik 
weet niet waar 

ik nu moet 
aankloppen 

voor eventuele 
hulp en wat er 
beschikbaar is. 

We missen de 
behandelingen! 

In 2020 vond 47,5% de behandeling helemaal geslaagd. 



 

 
 

Rapportage CQ-index Dyslexie 2021 
4 van 4 

 

De mening van het kind  
 

 
 

 
 
 
Wat zou jij aan de behandeling willen veranderen? 
 
 

Soms lastig omdat 
anderen het niet 
goed begrijpen. 

Vind het nog 
steeds erg 
moeilijk. 

Tip: Samen met 
de juf van 
school oefenen, 
dan weet de juf 
hoe ze mij kan 
helpen. 

Tip: Wat leukere 
teksten en zo. 

Tip: Meer tips 
en trucs leren. 

Ik ga liever naar de 
training dan naar 

school want dan leer 
ik meer! 

Tip: Niet meer in de 
schoolpauze want 
dan wil ik spelen. 

Tip: Andere 
beloning. Stickers 
zijn kinderachtig. 

Behandeling is een stom woord. Ik 
ben niet ziek, het maakt me boos. 

Huiswerk is stom 
maar het hielp wel. 

Niets ze legde het altijd 

super goed uit        

 

Tip: Meer zelf 
mogen kiezen 

wat ik ga lezen. 

Soms nog wel een 
afspraak. Ben bang 
dat ik het vergeet. 

Tip: Liever twee 
juffen voor de 
afwisseling. 

Ik vond het niet 
leuk want ik houd 
niet van lezen en 

schrijven. 

De online les 
liever nooit 

meer. 

Dat ik er niet meer 

heen hoef…          

 

Tip: Niet steeds een 
andere mevrouw. 

Tip: De methode 
hetzelfde als op school. 
Anders raak ik in de war. 

47% wil niets veranderen 
7,3% weet het niet 

7,1% wil minder huiswerk 
1,5% wil geen huiswerk 

Veel werk en blij 
dat het klaar is. 

Tip: Meer verschillende 
oefeningen. Was veel 

hetzelfde. 

Ik wilde nog wel langer 
doorgaan. De moeilijke 
woorden komen nog. 

Ik zou nog wel hulp 
willen als ik naar de 

middelbare school ga. 
Ik snap net Nederlands een 
beetje dus Engels en Frans 

zie ik echt niet zitten. 

Tip: Leuker 
huiswerk. Dit 

was saai. 

Tip: Dat het op 
school zou zijn 
en dat het niet 
zo voor kleine 
kinderen was. Tip: Meer 

in groepje 
oefenen. 


