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Jaarplan BARD 2020 
 

Onderwerp Doel Wijze Afronding Status Toelichting 

Brede 
vakinhoudelijke 
Richtlijn 

Input en invloed 
uitoefenen in tot 
standkoming BVR op 
punten waar het de 
praktijken betreft 

Enkele 
Bard/Ward/bestuurs-
leden participeren in  

afhankelijk 
Project 

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. 

CQ-index Evalueren van de CQ Enkele 
Bard/Ward/bestuurs-
leden participeren in  

Na 
evaluatie 
en advies 
over evt 
herziening 

loopt de CQ-index heeft in 2019 de eerste 
resultaten opgeleveren en de eerste 
feedback is ontvangen. Halen we 
voldoende info uit de CQ om te 
benchmarken? Wat moet er aangepast 
en kunnen we beter aansluiten op de 
outcome-parameters.  

Protocol 3.0 
ontwikkelen 

protocol 3.0 afronden 
en starten 
implementatieproces 

resultaat voorleggen 
aan de 
BARD/WARD. 

dec-20 loopt Het Protocol DDB is in 2013 voor het 
laatst geüpdatet.Het is noodzakelijk dat 
het huidige protocol zowel inhoudelijk als 
structureel wordt bekeken. Protocol en 
richtlijn moet uit elkaar getrokken worden. 
Belangrijk is om dit proces tijdig te starten 
zodat het in samenhang met de brede 
vakinhoudelijke richtlijn ontwikkeld kan 
worden.  

Protocol 3.0 
implementeren 

start implementatie Scholing en 
trainingbijeen-
komsten aangesloten 
praktijken 

vanaf 13-7-
2021 

starten na 
goed-
keuring 
PDDB3.0 

Wanneer PDDB 3.0 zal zijn goedgekeurd 
vinden er scholingsbijeenkomsten plaats 
voor de aangesloten praktijken. Dit om 
ontstane vragen te kunnen beantwoorden 
en om de aangesloten praktijken te 
professionaliseren op de inhoud 
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Samenwerking 
WARD 

benutten van de 
wetenschappelijke 
adviesraad   

vragen vanuit de 
BARD richting de 
WARD 

continu loopt Het overleg tussen de secretarissen van 
BARD en WARD is opnieuw leven in 
geblazen. Overlappende onderwerpen 
staan op de agenda met als doel om een 
effectieve samenwerking tussen BARD 
en WARD te realiseren.  

Inspiratiebijeenkomst 
2020 

Inspireren en 
professionaliseren van 
de leden 

enkele leden van 
BARD en enkele 
leden van 
kwaliteitscommissie 
participeren.  

okt-20 loopt De innovatiedag is hernoemd naar een 
inspiratiedag. Het doel is om Het thema 
van de Inspiratiedag 2020 is: 
Behandeling is onze zorg. We willen 
inspireren en 
leren van elkaar rond elementen van 
behandeling die door praktijken 
verschillend worden ingevuld. Dit met als 
doel het kwaliteitsbeleid van de 
aangesloten praktijken te versterken en 
de zorg voor ernstige enkelvoudige 
dyslexie te verbeteren.  

NDD communicatie 
en analyse 

De NDD is in gebruik 
genomen. De eerste 
resultaten laten zich 
zien, maar geven nog 
weinig inzicht 

Allen continu loopt De database is in gebruik genomen en 
levert zijn eerste terugkoppeling. Echter 
de data is moeilijk met elkaar te 
vergelijken en de communicatie met de 
CED-groep tussen praktijken en de CED 
is moeizaam.  De BARD is voornemens 
om de communicatie rond de database 
nauwlettend te volgen zodat het kan 
adviseren over oplossingen. Vanuit de 
BARD zal ook de implicaties van 
toetswijzigingen (andere, nieuwe 
normen) in de gaten gehouden worden. 
als dit betekent dat er wijzigingen in de 
dataset doorgevoerd moeten worden, 
dan wil de BARD hierbij betrokken zijn.  
Ook wil de BARD samen optrekken met 
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de WARD over de mogelijkheden om 
analyses uit te voeren op onderdelen. 

Beeldvorming 
dyslexiezorg 

Verbeteren van de 
beeldvorming van 
dyslexiezorg in de 
media 

enkele leden van de 
BARD vormen een 
werkgroep 

continu loopt Met enig regelmaat staat dysleziezorg op 
een negatieve manier in de 
belangstelling. Toename van zorg en 
stijgende kosten worden toegeschreven 
aan aanbieders. Deze commissie volgt 
deze discussies in de media en 
onderzoekt de middelen om deze 
beeldvorming te neutraliseren.   

COVID 19 Op verantwoorde wijze 
reageren en acteren op 
overheidsbeslissingen 
rond de COVID 19, 
lockdown en sluiting 
van de scholen.  

werkgroep met 
enkele BARDleden 

continu loopt Uitwerken van de vraagstukken die 
voorbijkomen. Behandelen op afstand, de 
uitvoering op ondersteuningsniveau 3, 
diagnostiek.  

Notitie competentie 
en opleidingseisen 

advies 
verantwoordelijkheid 
en competenties van 
de 
dyslexiebehandelaren 

Werkgroep met 
BARDlid 

mei-20 loopt Noodzakelijk kader voor KIWA audits 
t..b.v. de borging van de kwaliteit en 
deskundigheid van behandelaren. 
Koppeling met beroepenregisters SKJ en 
BIG is hierbij belangrijk.  

Rooster aan- en 
aftreden 

Continuering en 
wisseling deelnemers 
Bard 

    loopt   

Governance NKD Verbeteren van de 
organisatiestructuur 
van het NK voor wat 
betreft goed bestuur en 
toezicht 

Via secretarissen 
BARD en bestuur 

sep-20 loopt Het NKD houdt toezicht op de kwaliteit 
van de aanbieders, maar wie houdt 
toezicht op het NKD? Hoe verhouden de 
adviesraden zich tot het bestuur en hoe 
verhoudt het NKD zich tot de zakelijke 
belangen van aangesloten praktijken?  
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Structuur BARD de structuur/organisatie 
passend bij organisatie 
NKD 

Bard-leden   start na 
Gover-
nance 
NKD 

Er zal nagedacht in navolging op de 
governance van het NKD ook nagedacht 
worden over de BARD en de structuur 
ervan. De vraag is welke componenten 
belangrijk zijn als BARD-activiteit en wat 
daar een passende samenstelling bij zou 
kunnen zijn.  

Communicatie Eenduidige 
communicatie binnen 
het NKD, en 
belangrijke partners 

BARD-leden   loopt De BARD heeft een belangrijke taak 
(signaalfunctie) tav nieuws vanuit het 
veld en binnen het NKD. Zo kunnen 
BARDleden belangrijke trends 
binnenbrengen, input leveren voor de 
communicatie maar ook van meerwaarde 
zijn bij het verspreiden van berichten voor 
het veld.  

 


