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1 Inleiding 
Stichting NKD heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: de kwaliteit van dyslexiezorg 
bewaken en verbeteren zodat ieder kind kan leren spellen en lezen. Over hoe het NKD dat 
doet, is het NKD graag transparant en navolgbaar. In dit jaarverslag over 2018 leest u wat 
het NKD gedaan heeft binnen zijn mogelijkheden en wat de status is en resultaten zijn van 
onze gezamenlijke inspanning. 
 
In 2018 heeft het NKD de kwaliteit van de (ernstige enkelvoudige) dyslexiezorg in de keten 
geborgd, verbeterd en uitgebouwd. Dit heeft zij gerealiseerd door het professionaliseren van 
de communicatie met de aangesloten praktijkhouders en ketenpartners, de uitvoering van de 
KIWA-audits van de praktijkhouders, de inrichting van de Nederlandse Databank Dyslexie, 
het ter hand nemen van Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0 en het uitzetten van 
relevante vraagstukken bij de Wetenschappelijke Advies Raad Dyslexie, WARD. 
 
Daarnaast heeft het NKD proactief zich ingezet in twee relevante programma’s: de Brede 
Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie (BVRD) en het Stimuleringsprogramma Preventieve & 
Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs.  
 
Met het ingezette kwaliteitsbeleid en de beide innovatieprogramma’s wil het NKD bereiken  
dat alle kinderen de juiste ondersteuning en zorg krijgen zodat ieder kind kan lezen en het 
aantal laaggeletterden en functioneel analfabeten na het funderend onderwijs zo klein 
mogelijk is. In 2018 is een start gemaakt met deze meerjarenambitie die het NKD verplicht 
tot structurele inspannings- en resultaatafspraken met alle praktijkhouders en ketenpartners.  
Het voornemen is om strikter opvolging te geven aan het naleven van de reglementen. 
 

1.1 Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden de activiteiten en de organisatie beschreven. Hierbij is 
de volgorde van jaarplan 2018 aangehouden. In dit jaarverslag is geen financiële 
verantwoording opgenomen. Dit staat in het financieel jaarverslag 2018 en de daarbij 
horende toelichting.  
 

2 Communicatie  

2.1 Nieuwsbrief en Nieuwsflits 
In 2018 heeft een adviseur geadviseerd hoe het NKD zich positioneert en hoe de 
communicatie met de aangesloten praktijkhouders verbeterd kan worden. Dit heeft 
geresulteerd in vier keer per jaar een Nieuwsbrief en de Nieuwsflits voor interne en externe 
communicatie waarbij er ruimte is om zo snel te kunnen reageren op de actualiteit. De eerste 
twee Nieuwsbrieven zijn per mail verzonden. Vanaf oktober 2018 is de vernieuwde 
Nieuwsbrief via Mailchimp verzonden en het gebruik bijgehouden. Voor het bereik van de 
Nieuwsbrief van oktober, nr. 9 en die van december, nr. 10, zie figuur 1.  
 

 
Figuur 1 
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2.2 Website 
In 2018 is Mijn NKD aan de bestaande website toegevoegd. Dit is een besloten portal voor 
bestuursleden, leden van adviesraden, werkgroepen en alle praktijkhouders om op een 
veilige en gebruiksvriendelijke manier documenten te delen met de gebruikers. 
 
Omdat ook de website een belangrijk communicatiekanaal is, is per april 2018 Google 
Analytics bijgehouden. De gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Figuur 1 laat het aantal 
bezoekers per dag zien. In figuur 2 staat het aantal paginaweergaven per dag. Als we 
bijvoorbeeld uitgaan van de maand oktober is het aantal bezoekers 2.861, het aantal 
weergaven 10.532. Dat betekent dat gemiddeld een bezoeker 3 à 4 pagina’s bezoekt.  
Uit figuur 3 blijkt dat de categorie professionals het meest wordt bezocht en de categorie 
overheid het minste. Figuur 4 geeft inzicht in de zoektermen. DMT is de meest gezochte 
zoekterm, dit hangt samen met de invoering van de nieuwe DMT, verschenen in januari, en 
Audit het minst. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze communicatie door 
Kiwa grotendeels rechtstreeks met de aangesloten praktijkhouders verloopt.  
  

2.3 Veel gestelde vragen 
In 2018 zijn in het onderdeel FAQ 21 nieuwe vragen en antwoorden geplaatst. Het idee was 
daarbij dat het aantal individuele vragen hierdoor drastisch zou teruglopen. Uit de 
inventarisatie door het secretariaat blijkt echter dat er daarnaast in 2018 ruim 90 inhoudelijke 
vragen zijn binnengekomen waarop een context-specifiek antwoord is gegeven.  
 

2.4 Regionale bijeenkomsten en themabijeenkomsten 

2.4.1 Poortwachtersbijeenkomst 
Het NKD heeft in februari 2018 een Poortwachtersbijeenkomst gehouden waaraan 32 
poortwachters van gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgregio’s hebben 
deelgenomen. De uitkomsten van deze dag zijn gedeeld via de website.  
 

2.4.2 AVG- voorlichtingsbijeenkomst  
In mei heeft MedLawConsult een voorlichtingsbijeenkomst over de Algemene verordening 
gegevensbescherming, AVG, verzorgd voor de aangesloten praktijkhouders. Het resultaat 
van de bijeenkomst is gedeeld via Mijn NKD/Alle praktijken.  
 

2.4.3 Drie regiobijeenkomsten 
In november hebben drie regiobijeenkomsten plaatsgevonden in de verschillende regio’s van 
het land In Nieuwsbrief 10, https://www.nkd.nl/nieuwsbrief-10/terugblik-regiobijeenkomsten/ 
is het verslag hiervan opgenomen. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de 
Regiobijeenkomsten zeer zinvol zijn geweest toen de interne communicatie nog niet op orde 
was, maar dat voor de komende jaren een ander type bijeenkomst georganiseerd zal gaan 
worden.  
Van de 110 aangesloten praktijken hebben ruim 60 praktijken aan de bijeenkomsten 
deelgenomen. 
 

2.4.4 Regionale en gemeentelijke gesprekken 
Het NKD heeft regelmatig gesprekken gevoerd met gemeenten en regio’s over het 
kwaliteitsbeleid, ketensamenwerking, innovatie en het terugdringen van de administratieve 
lasten. Het doel van deze gesprekken is om de kwaliteit en doelmatigheid van de 
dyslexiezorg te verbeteren en aandacht te vragen voor het opnemen van de 
kwaliteitsstandaard van het NKD voor contratering van zorgaanbieders. In 2018 is deze 
standaard door meer dan 95% van de gemeenten opgenomen.  
 

https://www.nkd.nl/nieuwsbrief-10/terugblik-regiobijeenkomsten/
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2.4.5 Gesprekken met praktijkhouders 
In 2018 is door het bestuur de ronde gesprekken met individuele praktijkhouders voortgezet. 
Deze gesprekken geven wederzijds veel inzicht in actuele vraagstukken die regionaal en 
nationaal spelen en dragen bij aan het continue doorgaande kwaliteitsverbeteringstraject. Op 
grond van deze gesprekken is duidelijk dat er veel invullingen van de ketensamenwerking 
ontstaan die vragen om reflectie op diverse kwaliteitseisen. In ieder gesprek is de hoe-
samenwerkingsvraag tussen onderwijs en zorg aan de orde geweest. Deze vraag zal op 
termijn door de lopende trajecten deels beantwoord worden. Anderzijds gaat het om beleid 
door de diverse overheden en hierover is en zal het NKD in gesprek blijven.  
 

3 Audits en kwaliteitsondersteuning 

3.1 Audits door Kiwa 
In 2018 zijn door Kiwa 44 audits uitgevoerd. In 2018 zijn 33 certificaten uitgedeeld en 11 
begin 2019. Daarmee heeft eind 2018 57% van de aangesloten praktijkhouders de audit 
succesvol afgerond. De overige praktijken zijn in 2019 ingepland. Op grond van de Kiwa-
rapporten heeft het NKD ook zicht op de interpretatieverschillen op grond van de liggende 
documenten en zal er in de opvolg audits gericht op onderdelen worden gestuurd die de 
praktijkhouders helpen de kwaliteit te verbeteren. Het heeft ook geleid tot aanscherping van 
de bestaande documenten, dit zal een continu proces zijn. 
 

3.2 Kwaliteitsondersteuning en AVG 
Vanaf mei 2018 is de AVG van kracht. MedLawConsult heeft voor het NKD en de 
aangesloten praktijkhouders een aansluitingsovereenkomst, verwerkersovereenkomst en 
basisdocumenten opgesteld. De documenten zijn ter ondertekeningen en benutting gedeeld 
via Mijn NKD. Voor de AVG is een privacy officer aangesteld en wordt intern een logboek en 
revisiedocumenten bijgehouden.  
 

3.3 Kwaliteitsondersteuning opleidingen 
In 2018 is een werkgroep van start gegaan met de opdracht om voorwaarden te ontwikkelen 
waaraan een dyslexie-specifieke opleiding moet voldoen om deze te kunnen aanbieden 
binnen de SKJ-herregistratie systematiek. Een belangrijke randvoorwaarde is dat een 
scholingsaanbod is geaccrediteerd bij het NIP/NVO.  
Daarnaast zijn er gesprekken met de beroepsverenigingen NIP en NVO over de herschikking 
van taken en bevoegdheden binnen de gespecialiseerde dyslexiezorg. Het doel van dit 
overleg voor het NKD is een gewenste modernisering van TBV’s die aansluit bij het huidige 
toetsingskader voor verantwoorde werktoedeling binnen de Jeugdwet en past bij de 
principes voor verantwoorde afschaling, als onderdeel van de transformatieopgave binnen 
het sociaal domein.  
   

4 Nederlandse Databank Dyslexie - NDD 
In 2018 zijn door de CED-Toetsservice de velden van de minimale dataset voor de databank 
gedigitaliseerd en kunnen de geanonimiseerde data van de behandelingen die in 2017 zijn 
gestart worden opgehaald bij de praktijkhouders. Hiervoor is een pilot uitgevoerd om de 
backoffice systemen en diensten van de CEDT aan te sluiten op die van de aangesloten 
praktijkhouders en vice versa. In het najaar zijn de data geanalyseerd, kwaliteitscontroles 
uitgevoerd en in december is het rapport van de pilot opgeleverd. De uitkomsten hiervan zijn 
in de systemen verwerkt en per januari 2019 worden de data van alle praktijkhouders over 
2018 opgevraagd en verwerkt.  
De uitkomsten zijn relevant voor de kwaliteitsmaatregelen van de aangesloten 
praktijkenhouders. Het stelt iedere praktijkhouder in staat om op grond van de eigen 
praktijkrapportage gegevens ter kunnen vergelijken t.o.v. de landelijke rapportage 
(benchmark dyslexie).  
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De databank is ook belangrijk in het kader van de ontwikkelingen van de BVRD, het 
Stimuleringsprogramma, de ontwikkeling van Protocol 3.0 en voor beleidsvorming op 
gemeentelijk, regionaal, nationaal en wellicht in de toekomst ook op internationaal niveau. 
 

5 Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0   
In 2018 heeft een initiatiefgroep van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie, WARD, de 
Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie, BARD, en het bestuur een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van Protocol 3.0. Het huidige Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 2.0 is 
een mengeling van richtlijn en protocol geweest. Nu in 2018 duidelijk is dat de Brede 
Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie ontwikkeld gaat worden, is het van belang om een 
Protocol 3.0 met ondersteunende documentatie op te leveren waarin stap voor stap is 
vastgelegd wat gedaan moet worden om tot kwalitatief goede en verantwoorde dyslexiezorg 
te komen. 
 
De planning van de werkgroep is dat er eind 2018 een eerste draft van Protocol 3.0 wordt 
opgeleverd; dit zal met name ook samenhangen met de planning van de BVRD. 
 

6 De Brede vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie - BVRD 
In het voorjaar van 2018 is de eerste fase van het project afgesloten met de oplevering van 
een knelpuntenanalyse, een advies, een plan van aanpak voor fase 2 en 3 en inrichting van 
de organisatie. Op grond hiervan is de subsidie ook voor fase 2 en 3 toegekend.  
Het NKD heeft constructief deelgenomen aan de stuurgroep en de Richtlijn 
Adviescommissie, RAC. Deze deelname kent vanuit het project voor de tweede en derde 
fase een vacatievergoeding. Deelname aan een van de gremia vindt plaats zonder last en 
ruggespraak. Voor de uitwerking van de BVRD is naast een projectteam van NJi een 
ontwikkelteam ingericht.  
 

7 Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale aanpak Dyslexie  
In voorjaar 2018 heeft de kick-off van het programma plaatsgevonden. Met belangrijke 
ketenpartners is een eerste verkenning gehouden voor het concretiseren van de uitwerking 
van de diverse onderdelen van het programma.  
Het NKD heeft in 2018 actief deelgenomen aan de stuurgroep en zal in de uitwerking ook bij 
verschillende onderdelen betrokken zijn. Voor de zomer van 2019 is een plan van aanpak 
beschikbaar en worden de opdrachten uitbesteed. Van belang voor dit programma is om 
scherp met elkaar vooraf de resultaten vast te stellen zodat de middelen en mensen effectief 
kunnen worden ingezet. De deelname aan de stuurgroep kent een vacatievergoeding. 
Deelname aan een van de gremia vindt plaats zonder last en ruggespraak. 
 

8 Organisatie 
De organisatie van het NKD bestaat uit een bestuur, een Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie, 
BARD, en een Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie, WARD.  
De BARD en WARD hebben een eigen activiteitenverslag 2018, deze zijn als bijlage 1 en 2  
bij dit verslag gevoegd. 
 
Voor de WARD is Elise de Bree de secretaris.  
Voor de BARD zijn Remco Reij en Boukje Toering de secretarissen.  
 

8.1 Bestuur  
De bestuurders hebben ieder een eigen portefeuille. Zij zijn bijgestaan door commissies en 
werkgroepen en ondersteund door het bestuurssecretariaat. 
Het bestuur is in 2018 zeven keer bijeen geweest; zes vergaderingen en een beleidsdag. 
 

8.1.1 Samenstelling bestuur 
Marijke van Grafhorst, voorzitter: coördinatie, AVG en communicatie 
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Johan Rozendaal, vicevoorzitter: AVG, opleidingen; is afgetreden per juli 2018 
Wike Lijs, bestuurslid: Kiwa, kwaliteitsbeleid en communicatie; is afgetreden per december 
2018 
Henny Sikken, penningmeester 
Chris Struiksma, bestuurslid: NDD en communicatie 
Quirine van Mourik, bestuurslid: KIWA, kwaliteitsbeleid en communicatie, per november 
2018 aangesteld 
 
De uitvoering van de activiteiten in 2018 is uitbesteed aan werkgroepen/commissies en 
bureaus. Er is geen fysiek maar virtueel bureau gehouden. Voor (werk)bijeenkomsten zijn 
werkruimten geleend en gehuurd. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van (collectieve) online 
communicatie. Deze moderne manier van organisatievoering - een mix van fysiek en digitaal 
samenwerken - wordt door allen positief gewaardeerd 
 

8.2 Organogram 2018  
 

 
 

8.3 Ondersteuningsorganisatie 

• Het bestuurssecretariaat is uitgevoerd door InterNice, Marijke Mol en is per november 
overgenomen door Markus Maximaal Maatwerk, Sylvia Markus.  

• De secretariaatswerkzaamheden zijn uitgevoerd door InterNice Markus Maximaal 
Maatwerk en Coccon Webredactie, Cockie Gerritsen 

• De financiële administratie is uitgevoerd door CPA, Caroline Pouw.  

• De samenstellingsverklaring 2017 is opgesteld door Meerwijk Allister Groep. 

• Het webbeheer en -onderhoud zijn uitgevoerd door Tremani. 

• De webredactie is gedaan door Coccon Webredactie. 

• De Nederlandse Databank Dyslexie is ontwikkeld en beheerd door de CED-
Toetsservice. 

• De juridische stukken in het kader van de AVG zijn gemaakt door MedLawConsult.  
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• Een deel communicatiestrategie is geschreven door TMR Brandmarketing, Tim 
Rooks. 

• De externe communicatie wordt gedaan door Tekst van Breugel, Karin van Breugel  

• Automatisering en interne communicatie worden onderhouden door SWS 
Automatisering, Wacek Wyczawski.  

 

9 Conclusie 2018 
Het bestuur heeft in 2018 in zijn jaarplan de ambities weergegeven en geconcludeerd dat 
alle onderdelen zijn opgepakt maar deels niet zijn opgeleverd zoals gepland. Enerzijds heeft 
dit te maken met de onderlinge afhankelijkheid van trajecten, anderzijds omdat zaken en 
taken meer tijd vergen dan was ingeschat.  
We concluderen ook dat de organisatie in 2018 verder is doorontwikkeld en ingericht en alle 
organisatieonderdelen beter op elkaar zijn afgestemd. De interne communicatie is sterk 
verbeterd en voor de externe communicatie zal een plan moeten worden opgesteld waarbij 
nog meer gestuurd zal gaan worden op resultaat en effect. De audits zijn door Kiwa stevig 
ter hand genomen en verlopen eind 2018 volgens planning en afspraken. Het is op het 
moment van schrijven nog te vroeg om een uitspraak te doen over de resultaten van de NDD 
en CQ-index omdat de aantallen niet representatief zijn. De inrichting van de digitale  
CQ-index is 100% op orde. Eind 2018 zijn de laatste aanpassingen gedaan aan de NDD.  
Wat betreft de ontwikkeling van een draft Protocol 3.0 blijkt dat het veel meer tijd vergt en het 
niet in december 2018 maar waarschijnlijk voorjaar 2019 meer uitgewerkt wordt opgeleverd.  
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Bijlage 1 Terugblik 2018 WARD 
 

Terugblik 2018  
De doelstelling van de WARD is het bevorderen van wetenschappelijke kennis over dyslexie 
in onderwijs, zorg en beleid, het bevorderen van toepassing van wetenschappelijke kennis in 
onderwijs en zorg en het beschikbaar stellen van (kennis over) instrumenten die op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan beoogde resultaten. Om dat te bereiken 
geeft de WARD het NKD-bestuur gevraagd en ongevraagd advies.   
 

Gevraagd advies  
In 2018 heeft de WARD een aantal keer op verzoek van het bestuur advies gegeven. Dat 
ging over het gebruik van een speciaal Font Dyslexie, over intelligentie-onderzoek in het 
kader van dyslexiediagnostiek, het gebruik van de SVT-technisch lezen als diagnostisch 
instrument voor leesvaardigheid en over effectiviteit van dyslexie-interventies. Vanuit het 
bestuur werd de WARD-secretaris geraadpleegd, die ofwel de vraag zelf beantwoordde 
ofwel WARD-leden daarvoor consulteerde. Het dient hierbij opgemerkt te worden dat vanuit 
het NKD-bestuur veel kennis en expertise aanwezig is en dat het merendeel van de vragen 
van de praktijken aangesloten bij het NKD worden beantwoord door NKD-bestuursleden.   
 

Projecten/ongevraagd advies  
De WARD heeft in het Jaarplan 2018 ook een aantal eigen thema’s benoemd en heeft daar 
aansluitend projectgroepen voor gevormd. Deze thema’s zijn ontsproten uit 
beleidsontwikkelingen en uit problemen of hiaten die door professionals uit het veld kenbaar 
zijn gemaakt. De thema’s waren de volgende:   
 
1. Diagnostisch instrumentarium 
2. Protocol DDB: nieuwe inzichten 
3. Relevante, onderbelichte kwesties 
a. Dyslexie bij kinderen met een migratie-achtergrond 
b. Comorbiditeit 
c. Faciliteiten 
d. Preventie 
4. Databank: uitkomstmaten 
5. Handreiking essentie effectieve behandeling 
 
Een drietal belangrijke ontwikkelingen waren in het bijzonder leidend voor het opstellen van 
de thema’s, namelijk 1) ingebruikname van de vernieuwde Nationale Databank Dyslexie 
(NDD), 2) de ontwikkeling van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BRVD), en 3) het 
Stimuleringsprogramma Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs (Sjapo: 
Stimuleringsprogramma dyslexie).  
Er zijn adviezen opgesteld en verzonden naar het NKD-bestuur rondom het Diagnostisch 
instrumentarium (1); Dyslexie bij kinderen die Nederlands als tweede taal leren (3a) en 
Faciliteiten (3c). De WARD wacht de reacties van het bestuur af.   
Over het thema Databank (4) heeft overleg plaatsgevonden en er zijn indicatoren 
geïdentificeerd. De WARD wacht verdere vragen hieromtrent van het bestuur af.   
De voortgang over de thema’s Protocol (2), Comorbiditeit (3b) en Preventie (3d) is niet direct 
zichtbaar in adviezen, maar er heeft wel een BARD-WARD-vergadering plaatsgevonden 
over deze thema’s, in het kader van de herziening van het protocol (juni 2018) en is 
zichtbaar in deelname van WARD-leden aan de BVRD en Sjapo: Stimuleringsprogramma 
dyslexie. Het aanpakken van deze thema’s was gepland op basis van budget voor 
(systematisch) literatuuronderzoek (zie bijlagen). Dat budget is in 2018 niet toegekend, dus 
de thema’s worden in 2019 nogmaals geagendeerd bij het bestuur. Er kan budget voor 
worden vrijgemaakt of  programma’s als Sjapo.   
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Evaluatie 2018  
De WARD is gestart met grote ambities (zie Jaarplan 2018). Niet alle doelen zijn 
gerealiseerd in 2018. Deels heeft dit te maken met een te grote ambitie (richtlijnen opzetten 
terwijl eerst inventarisatie nodig is, bijvoorbeeld), deels met het niet toegekend krijgen van 
budget (Faciliteiten, Preventie, Handreiking) en deels omdat er veel onvoorziene beweging in 
het veld is, waardoor de te nemen stappen niet altijd helder zijn. De aanpassing van het 
Protocol (naar Protocol en Richtlijn) door de Initiatiefgroep en de Schrijfgroep is daar een 
voorbeeld van. Het schrijven zal plaatsvinden in nauwe afstemming tussen de WARD en de 
BARD. De BVRD is een tweede voorbeeld en heeft ook weer gevolgen voor de financiering 
en opzet van het Protocol. Tot slot zal de komende periode duidelijk moeten worden of 
financiering voor de onderwerpen onder Thema 3 intern gefinancierd kunnen worden danwel 
opgepakt kunnen worden binnen Sjapo: Stimuleringsprogramma dyslexie. 
 

Samenstelling van de WARD 2018 
- Dr. Jurgen Tijms (voorzitter, IWAL) 
- Dr. Elise de Bree (secretaris, UvA) 
- Prof. dr. Milene Bonte (MU) 
- Drs. Patty Gerretsen (RID) 
- Prof. dr. Peter de Jong (UvA) 
- Drs. Evelien Krikhaar (Expertisecentrum Nederlands) 
- Drs. Ellen Loykens (Molendrift) 
- Drs. Barend Spijkers (Praktijk Barend Spijkers) 
- Dr. Wim Tops (RUG) 
- Prof. (em). Dr. Ludo Verhoeven (RUN) 
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Bijlage 2 Terugblik 2018 BARD 
 
De BARD is in 2018 drie keer bijeen geweest.  
 
Vergaderingen/bijeenkomsten 
03-04-2018 
11-06-2018 gezamenlijk met Ward onderwerp PDDB 
11-09-2018 
 

Aan- en aftreden 
Er is een raadpleging gehouden onder de leden van de BARD. In deze raadpleging gaf een 
lid aan op welk vlak zijn/haar expertise ligt en tot wanneer hij/zij in de BARD wil aanblijven en 
of hij/zij herkiesbaar is. Tegelijkertijd is er een inventarisatie geweest onder aangesloten 
praktijkhouders wie er wil toetreden tot de BARD. 
Per 1-1-2019 zullen Fons van Waterschoot, Ilse Welp en Thalita Bouwmans de BARD 
verlaten. Aantreden zullen Dewi Rijks (Marant), Tjerk Riemersma (Braams), Inge Vermeulen 
(Opdidakt).  
 

Update reglement BARD 
Het reglement BARD is aangepast ten aanzien van samenstelling/vertegenwoordiging en het 
aan- en aftreed beleid.  
 

Werkgroepen 
BARDleden hebben geparticipeerd in de werkgroepen. Enkele van deze hebben opgeleverd 
of uitgevoerd en zijn opgeheven.  
 

Werkgroep Activiteiten Status 

Innovatiedag Plannen/voorbereiden/locatiekeuze/uitnodigen/inventariseren 
onderwerpen/vergroten exposure /bijeenkomst /terugkoppeling 
externe partijen.  

Afgerond 

Beeldvorming Drie bijeenkomsten/terugkoppeling 
BARD/routebepaling/introductie toolkit/brief opstellen 

Lopende 

BVRD Meerdere vergaderingen/schrijven en corrigeren/afstemmen Lopende 

Coöperatie Uitdiepen concept/oriëntatie en draagvlak toetsen/ opstellen 
notitie 

Slapende 

Opleidingen Positiebepaling/ Inventarisatie veld/  Lopende 

CQ-index (met WARD)
   
  

Inventarisatie mogelijkheden /analyse bestaande CQ /maken 
voorstel aangepaste versie / digitaliseren / aansluiting NKD 
database /implementeren 

Afgerond 

Mijn NKD  
    

Conceptueel ontwerp/ functioneel ontwerp / Programma van 
eisen / volgen realisatie en implementatie  

Afgerond 

Leidraad & Handreiking
    

Inventarisatie /afstemmen EN en Sjapo /realisatie update en 
integratie /publicatie website incl instructie video website 

Afgerond 

Poortwachterbijeenkomst
    

Inventarisatie onderwerpen / maken deelnemerslijst 
/organiseren bijeenkomst / houden bijeenkomst / nazorg 

Afgerond 

PDDB 3.0 (samen met 
WARD)   

Schrijven projectvoorstel en planning / uitvoeren 
inventarisatiefase en wegingsfase/ start met schrijffase 

Lopende 

 
Een aantal onderwerpen en ontwikkelingen zijn door de BARD uitgebreid en terugkerend 
besproken. Dit gaat om de pilot en ingebruikname van de Nederlandse Databank Dyslexie 
(NDD), De positie en invoering van poortwachters binnen gemeentes en 
samenwerkingsverbanden, de start van de herziening van het protocol, de 
regiebehandelaren en de kwaliteitseisen van de geregistreerde en vakbekwame 
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professionals, de registratielast en noodzaak van het SKJ, de vakinhoudelijke brede richtlijn 
dyslexie en het Stimuleringsprogramma Integrale Aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen 
Onderwijs (Sjapo). Over deze onderwerpen zijn adviezen geformuleerd of er zijn 
werkgroepen ontstaan waarmee de vraagstukken zijn uitgewerkt.  
 

Samenwerking WARD 
De vergaderingen van de BARD en de Ward zijn zo gepland dat de vragen die in de BARD 
ontstaan direct opgepakt en indien mogelijk beantwoord kunnen worden door de Ward. Een 
goed voorbeeld is de vraag over de SVT-technisch lezen en het intelligentie-onderzoek, die 
in een BARD-overleg is geformuleerd en direct door de Ward is opgepakt en beantwoord. 
Een leerpunt is de volgende stap, het communiceren van dit geformuleerde antwoord richting 
de BARD en aangesloten praktijken. Verder is er voor en na de vergaderingen overleg met 
de secretaris en heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp 
de discussiepunten uit het protocol (PDDB).  
 

Jaarplan  

Continuering en 
wisseling deelnemers 
BARD 

Afgerond 
Afgetreden zijn: Fons van Waterschoot, Ilse Welp, Thalita Boumans. 
Aangetreden zijn: Dewi Rijks, Inge Vermeulen en Tjerk Riemersma 

Input en invloed 
uitoefenen  in 
totstandkoming BVRD 
op punten waar het 
de praktijken betreft 

Loopt 
Het NKD participeert op meerder niveaus in dit traject. Goede 
afstemming en een heldere stip op de horizon is nodig. Ook moet 
worden nagedacht over implementatie naar onze aangesloten 
aanbieders. 

Digitaliseren en 
updaten CQ-index en 
in gebruik nemen 
door de praktijken  

Afgerond 

CQ-index wordt door praktijken verstuurd en eerste evaluatie vind in mei 
2019 plaats. 

Werkwijze opzetten 
om tot een snelle, 
maar gedegen 
vernieuwing te 
komen 

Afgerond 

Proces en procedure ingericht en bemenst. Groen licht vanuit de 
BARD/Ward en Bestuur. 

Afhankelijk van 
uitkomst 
initiatiefgroep, zal 
input geleverd 
worden vanuit de 
BARD aan het PDDB 
3.0 

Loopt 

  

Kennismaken leden 
Ward  

Afgerond Er heeft in juni een heel inhoudelijk overleg plaatsgevonden met de 
BARD en Wardleden. De onderwerpen en adviezen worden 
meegenomen door de schrijvers PDDB 3.0 

Poortwachters 
binden aan NKD  

Afgerond 

Positieve eerste bijeenkomst met de poortwachters.  
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In 2018 wordt de 
database in gebruik 
genomen (NDD).  

Loopt 

Pilot heeft gedraaid. 

Leren kennen AVG en 
benoemen 
consequenties voor 
de praktijken 

Afgerond 

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden en de verwerkersbijeenkomst 
is opgeleverd.  

Ontwikkelen van een 
infosheet 
regiebehandelaren, 
voor gemeenten, 
VNG en aanbieders 

bijna afgerond Gemeenten interpreteren de rol van regiebehandelaar wisselend en 
stellen soms onlogische eisen. Er wordt soms gekeken naar volwassen 
GGZ. Dit is voor de dyslexiezorg een onwenselijke ontwikkeling. Door 
een infosheet te ontwikkelen en daarbij aan te sluiten bij geldende 
kwaliteitseisen worden gemeenten en praktijken geïnformeerd  

Formuleren adviezen 
om administratieve 
last terug te dringen 

voortdurend Gemeenten overspoelen aanbieders nog steeds met heel diverse eisen 
en procedures. Administratieve lasten nemen hierdoor toe en zijn 
inmiddels een bedreiging voor de kwaliteit. De BARD wil verkennen op 
welke wijze dit tij gekeerd kan worden en hierover het bestuur 
adviseren.  

Aansluiten bij output 
parameters NJI 

 

Dit traject dat nu door het NJi wordt geleid biedt kansen en bedreigingen 
voor de EED-zorg. De BARD wil graag participeren in dit traject en de 
voordelen die er mogelijk zijn benutten in het voordeel van de EED-zorg.  



 

 
Jaarverslag 2018  
Pagina 14 van 15 

 

Bijlage 3 Website-analytics 
 

 
 
Figuur 1 

 

 
 
 

Figuur 2 
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Figuur 3 

 
 
 
 

 
 
Figuur 4 
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