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Evaluatie toeleiding naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de
deelnemers?

Ouders hebben behoefte aan informatie over ondersteuning; zowel over het proces en criteria
m.b.t. EED als wat school kan bieden en welke mogelijkheden er zijn. In de huidige situatie is het
afhankelijk van docent en intern begeleider welke informatie ouders krijgen en ouders moeten
zelf veel uitzoeken. Ouders die minder assertief/’handig’ zijn, komen hierdoor mogelijk informatie
te kort. Ouders willen graag een compleet overzicht; niet alleen voor het ‘stukje’ EED.

De intern begeleider heeft een belangrijke rol in het proces; in de relatie en in de
informatievoorziening. Het kennisniveau hierover verschilt tussen scholen en tussen intern
begeleiders en docenten.

EED/ vermoeden van EED heeft een grote impact op het gezin. Het is een lange procedure en het
vraagt veel tijdsinzet en energie. Het proces inkorten waar mogelijk, is wenselijk. Wanneer er
aangemeld mag worden, gaat het snel.

Behoefte aan meer informatie over de verschillende aanbieders: wie heeft welke specialisatie?
Wat zijn de wachttijden? [NB: Inmiddels zijn de wachtlijsten opgenomen in het overzicht.]

De vragenlijst die moet worden ingevuld bij de behandelaar, kost weer tijd/energie. De tests die
door de behandelaar wordt gedaan – van 2 dagdelen – wordt als uitputtend ervaren.

Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd:
Inzicht dat er grote verschillen zijn tussen de scholen, bijvoorbeeld in voorlichting, maar ook als het
gaat om kennis over EED. Ouders hebben behoefte aan informatie over de mogelijkheden voor
ondersteuning, de verschillende aanbieders en hun expertise en over wachttijden. Ook is er soms
onduidelijkheid over de stappen in het proces van aanmelding tot behandeling.
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
Informatie over wachtlijsten is opgenomen in het overzicht van de aanbieders. De website aangepast
met meer informatie en duidelijkere informatie. Deze website is ook gedeeld met alle intern
begeleiders binnen het primair onderwijs in de regio, zodat zij hier goed van op de hoogte zijn. Hier
hebben de gemeenten meerdere positieve reacties op ontvangen. Informatie over wachttijden is ook
opgenomen. In brede zin zijn de gemeenten bezig met het creëren van meer inzicht over aanbod en de
beoordeling daarop door klantervaringen. Dit gaat niet alleen over EED, maar over alle jeugdhulp.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Er is voldoende input opgehaald, er wordt geen vervolgbijeenkomst georganiseerd.
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