
Uitnodiging Knelpuntenanalyse brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie 18 december 2017 

Uitnodiging 

Beste (praktijk/ervarings) deskundige, 

De beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT en het kwaliteitsinstituut NKD hebben gezamenlijk de 

voorbereiding van de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze 

richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Het 

Nederlands Jeugdinstituut is, vanwege haar ervaring op het gebied van richtlijnontwikkeling voor Jeugdhulp 

en Jeugdbescherming, gevraagd om de programmacoördinatie op zich te nemen. Meer informatie over 

aanleiding, achtergrond, projectstructuur en fasering van de ontwikkeling, tref je aan in de bijlage. 

Eerste stap: de knelpuntenanalyse 

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingsfase van het traject. Een belangrijke activiteit hierin is de 

zgn. knelpuntenanalyse. In een knelpuntenanalyse worden aan de hand van twee denksessies knelpunten 

rond de diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk geïnventariseerd en geprioriteerd en 

vervolgens zgn. uitgangsvragen voor de te ontwikkelen richtlijn geformuleerd. 

Deelnemen? 

Voor deze knelpuntanalyse nodigen we een aantal (15-20) deskundigen (cliënten, praktijkprofessionals 

en wetenschappers) uit om in twee zittingen van één dagdeel in Amsterdam onder leiding van de 

Argumentenfabriek deze klus te gaan klaren. Hierbij willen we je graag uitnodigen om deel te nemen aan 

deze knelpuntenanalyse. De volgende momenten zijn gepland:  

 1e dagdeel: maandag 22 januari - 9.30 - 12.30 uur;

 2e dagdeel: dinsdag 30 januari - 9.30 -12.30 uur

Locatie: De Argumentenfabriek, W.G.-plein 403, 1054 SH  Amsterdam (www.argumentenfabriek.nl) 

Je reiskosten worden vergoed en voor je deelname ontvang je een kleine attentie. Graag bieden we 

aansluitend een lunch aan.  

Kortom 

Heb je (praktijk)expertise op het gebied van dyslexie en wil je een bijdrage leveren aan de 

knelpuntenanalyse, dan kan je dit vóór 10 januari 2018 door het aanmeldingsformulier in te vullen via 

deze link: http://fd8.formdesk.com/nji/richtlijnontwikkelingdyslexie    

Mocht je evt. maar één dagdeel beschikbaar hebben, dan is dat ook een optie. Als er meer aanmeldingen 

zijn dan beschikbare plaatsen, dan maken we in overleg met de beroepsvereniging / het 

kwaliteitsinstituut een selectie. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op via 

richtlijndyslexie@nji.nl of met je beroepsvereniging / het kwaliteitsinstituut van wie je deze uitnodiging 

gekregen hebt. 

We hopen op je inbreng! 

Hartelijke groet,  

namens het Programmateam Ontwikkeling Richtlijn Dyslexie, 

Marianne Berger, Vera Naber en Claudia Versteeg 
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