
 

Algemeen Overleg dyslexie in Tweede Kamer: 

NKD, NIP en NVO trekken samen op 

NKD, NIP en NVO bepleiten dat alleen zorgverleners – die aantoonbaar 

ervaring hebben op het gebied van dyslexie – de diagnose dyslexie mogen 

stellen. Een dyslexieverklaring moet gebaseerd zijn op een volledig onderzoek 

met onderkennende, verklarende en indicerende diagnostiek. Door deze eis 

kunnen geen fictieve verklaringen meer worden verstrekt: het is altijd duidelijk 

welke beperkingen een leerling met dyslexie op het moment van het onderzoek 

ondervindt. 

Dit standpunt hebben NKD, NIP en NVO aan de Tweede Kamer meegegeven 

voor het Algemeen Overleg over de dyslexieverklaringen op woensdag 22 

februari. NIP, NVO en NKD  willen met deze voorwaarden het aantal 

dyslexieverklaringen terugdringen. Vooral onterecht verstrekte verklaringen zijn 

de organisaties al jaren een doorn in het oog. 

 

Klik voor: 

• Persbericht: Probleem van wildgroei aan dyslexieverklaringen is op te lossen 

• Prezi Dyslexie, kaders voor onderwijs en zorg 

• Leeswijzer bij Prezi 

• Brief van NKD en NIP/NVO aan de Vaste Commissie voor OCW 

• Position Paper van NIP/NVO en NKD (voorheen NRD en KD) 

 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/170221_NKD_NIP_NVO_probleem_van_dyslexieverklaringen_op_te_lossen.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/Prezi_Dyslexieverklaringen_NKD_NIP_NVO_februari_2017x.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/Prezi_leeswijzer_NIP_NVO_NKD_februari_2017.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/Brief_NVONIPNKD.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/Position_paper_Dyslexie_NIP_NVO_NKD.pdf


 

 

Dyslexie GEEN gevolg van 
slecht onderwijs 

 

‘Ik vraag me zelfs af of dyslexie bestaat’ en 

‘dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’. Het 

zijn uitspraken van hoogleraar Anna Bosman, die 

een golf van reacties en verontwaardiging door 

het hele land teweeg hebben gebracht. Het NKD 

heeft die beweringen in de media kunnen 

weerleggen. 

Regionale en landelijke kranten, radio- en tv-

programma’s hebben het NKD-persbericht van 9 

februari 2017 'Dyslexie GEEN gevolg van slecht 

onderwijs' (link) gebruikt in hun berichtgeving. 

Hoewel de aanleiding negatief was, heeft deze 

media-aandacht uiteindelijk goed uitgepakt: het 

NKD staat als autoriteit stevig op de kaart. De 

afgelopen weken hebben verschillende 

journalisten naar het NKD-standpunt gevraagd. 

Het NKD was aanwezig bij EenVandaag en bij 

Spijkers met Koppen. Daarnaast zijn we 

geciteerd op de website van de NOS en op 

Teletekst. Het AD, de NRC en veel regionale 

kranten namen één op één ons persbericht over. 
 

 

NKD versus Anna Bosman 

 

In geen van de berichten die over de mening van prof. Bosman – dyslexie 

gevolg van slecht onderwijs - zijn geschreven, is naar voren gekomen op basis 

van welk onderzoek zij haar conclusies trekt. Het NKD heeft haar verzocht om 

de betreffende artikelen toe te sturen. Daar is tot op heden nog niet op 

gereageerd. 

Als wetenschapper heeft prof. Bosman een verantwoordelijkheid: als ze 

publiekelijk een mening verkondigt als ‘dyslexiehoogleraar’ dan moet die te 

herleiden zijn naar wetenschappelijk  onderzoek. Als blijkt dat zij niet duidelijk 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/170209_DEFNKDPB.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/170209_DEFNKDPB.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/170209_DEFNKDPB.pdf


 

kan maken waarop haar uitlatingen zijn gebaseerd, overweegt het NKD stappen 

te ondernemen tegen deze werkwijze. Wordt vervolgd. 

 




