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Uit Beleidsdag 4 van 20 april 2018
Op deze vierde beleidsdag van het NKD hebben de secretarissen van de BARD, de
voorzitter van de WARD en de bestuursleden een aantal beleidszaken uitgebreid besproken.
De dag startte met een video-impressie van het Stimuleringsprogramma Integrale aanpak
Dyslexie en hulpmiddelen in het onderwijs. Voor iedereen is dit te bekijken op
https://www.nkd.nl/nieuwsberichten/denktankdag-stimuleringsprogramma-dyslexie/

Opleidingen
Daarna is er gesproken over de uitgevoerde verkenning van opleidingen/cursussen in de
dyslexieketen voor en door de aangesloten prakijken binnen de kwaliteitscriteria van het
NKD. Er blijken al verschillende soorten opleidingen te worden aangeboden. Om het aanbod
en de kwaliteit van de dyslexieopleidingen goed in kaart te brengen, is de Bestuurlijke
werkgroep opleiding met een opdracht en mandaat ingesteld. Het is de bedoeling dat per
1 januari 2019 een eerste aanbod van opleidingen/cursussen via het NKD zal worden
bekendgemaakt.

Activiteitenplan en –begroting 2018
Vervolgens is de begroting 2018 bijgesteld en het activiteitenplan Kwaliteit voor
Transformatie NKD vastgesteld. Zoals in de inleiding staat, zal het NKD de ingezette
beleidslijn om de kwaliteit van de (ernstige enkelvoudige) dyslexiezorg in de keten te borgen
en te verbeteren, continueren en verder uitbouwen. Belangrijke speerpunten hierbij zijn de
communicatie met de aangesloten praktijkhouders en ketenpartners, de audits van de
praktijken door Kiwa, het functioneren van de Nederlandse Databank Dyslexie, het
ontwikkelen van Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0 en een gevalideerd
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diagnostisch instrumentarium. Daarnaast werkt het NKD proactief mee aan twee zeer
relevante programma’s: de Brede Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie, BVRD, en het
Stimuleringsprogramma Integrale aanpak Dyslexie en hulpmiddelen in het onderwijs. Het
plan zal begin mei op de website staan.
Daarnaast zijn er veel onderwerpen besproken waarvan enkele relevante hieronder zijn
opgenomen:

Ketenzorg Dyslexie
Vanaf het begin van het NKD is er gesproken over de ketenzorg Dyslexie. Om de ketenzorg
dyslexie goed in beeld te brengen, is nu besloten dat de Bestuurlijke werkgroep ketenzorg
dyslexie het totale proces in kaart zal brengen, in nauw overleg met de
communicatiestrateeg, zodat het NKD met haar aangesloten praktijken strategische
aandachtspunten voor de komende jaren kan vaststellen.

Kwaliteitsbeleid
Onder deze noemer is gesproken over een pakket van dienstverlening van het NKD voor de
aangesloten praktijkhouders.
Informatiebijeenkomst AVG 16 mei
Er is gesproken over de uitwerking van de AVG. Op 16 mei 2018 zal van 10.00 tot 12.30
uur in Utrecht een informatiebijeenkomst AVG plaatsvinden waarin MedLawConsult de
conceptdocumenten met ons zal doornemen. Alle aangesloten praktijkhouders ontvangen
hiervoor een uitnodiging.
Inrichten landelijke geschillencommissie
Alle praktijkhouders dienen een geschillencommissie in te richten. Dit kan ook landelijk bij
het NKD worden ingericht. Hiermee voldoet de aangesloten praktijkhouder aan de wettelijke
verplichting. Een werkgroep zal voor de zomer 2018 een voorstel uitwerken.
NKD-Servicepunt voor poortwachters
Het idee is om voor poortwachters een servicepunt in te richten voor uitwisseling van
casuïstiek en het stellen van vragen, zodat de beschikbare kennis kan worden gedeeld. Een
werkgroep zal begin september een voorstel uitwerken.
Poule van Supervisors Dyslexie
Voor de herregistratie is een van de eisen dat er een aantal uren supervisie heeft
plaatsgevonden. Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven
door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:
 een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ, of
 een NVO-Orthopedagoog Generalist, K&J NIP- of GZ-psycholoog, met minimaal 5
jaar werkervaring
Een supervisor mag geen directe werkrelatie hebben. Om voor de dyslexie aan deze eis te
kunnen voldoen, wordt een poule van supervisors dyslexie ingericht. De uitwerking hiervan
wordt door een werkgroep opgeleverd in het najaar van 2018.
Algemene Voorwaarden aanbesteding Dyslexiezorg
Jaarlijks wordt dyslexiezorg aanbesteed en moet iedere praktijkhouder veel aandacht
besteden aan de voorwaarden. Deze verschillen per gemeente, per zorgregio. Om inzicht te
krijgen in de overeenkomsten en verschillen zal een werkgroep een aantal
aanbestedingsvoorwaarden vergelijken. Het doel is om op hoofdcategorieën Algemene
Voorwaarden in kaart te brengen waaraan kwalitatief verantwoorde zorg en ondersteuning in
de dyslexieketen moet voldoen.
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Digitaal leerlingdossier
Er zijn door praktijkhouders digitale leerlingdossiers ontwikkeld. Door een werkgroep zal
worden bekeken of deze overeenstemmen met de laatste handreikingen. Er wordt
vervolgens een digitaal leerlingdossier door het NKD beschikbaar gesteld.
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0
De initiatiefgroep Protocol 3.0 heeft een eerste concept opgeleverd waarin duidelijk de
richtlijn- en protocolonderdelen zijn onderscheiden. Op 11 juni 2018 zal een eerste
bespreking plaatsvinden met de BARD, WARD en Kwaliteitscommissie. En zal ook het
vervolgontwikkelproces worden besproken. Protocol 3.0 zal in nauwe samenhang met de
BVRD worden uitgewerkt. Na 11 juni publiceert de initiatiefgroep een artikel op de website.

Digitale CQ-index
Op advies van WARD en BARD heeft het bestuur besloten om de digitale CQ-index Dyslexie
per 1 juli 2018 verplicht te stellen voor alle aangesloten praktijkhouders. In de afgelopen
periode is door verschillende praktijkhouders input geleverd op de digitale CQ-index. Op Mijn
NKD1 wordt een revisiedocument CQ-index geplaatst waarin is aangegeven waarom vragen
en opmerkingen wel/niet zijn verwerkt en hoe dit is/wordt verwerkt.

Vervolg
Van Beleidsdag 4 wordt een verslag gemaakt en dit zal medio mei na vaststelling in het
bestuur op Mijn NKD worden geplaatst zodat alle praktijkhouders volledig op de hoogte
kunnen zijn van de beleidsontwikkeling en -activiteiten van de WARD, BARD, werkgroepen
en het bestuur.

Mijn NKD is de besloten online werkomgeving van organisatieleden en praktijkhouders van het NKD.
Op dit moment is deze omgeving in de testfase. De verwachting is dat Mijn NKD medio mei online
wordt geplaatst. Alle organisatieleden en aangesloten praktijkhouders zullen hiervoor een uitnodiging
ontvangen.
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