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 Audit NKD-kwaliteitseisen  Financiële en organisatorische 
verplichtingen NKD 

NKD-keurmerk Vervolgacties: 
 

NKD-  
Aspirant 
aansluiting  
De organisatie / 
praktijk:  

Voldoet aan de NKD Leidraad 
Competentie- en Opleidingseisen 
en heeft een uitgewerkt protocol dat 
voldoet aan de norm verantwoorde 
werktoedeling (zie NKD Leidraad 
Uitwerking verantwoorde 
werktoedeling voor de organisatie). 
  
Werkt volgens het meest recente 
Protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling (PDD&B). 
 
Heeft een initiële (‘volledige’) audit 
ondergaan. 
 
Voldoet nog niet aan alle gestelde 
kwaliteitseisen en organisatorische 
criteria, maar heeft geen ernstige 
afwijkingen gekregen van KIWA. 
Derhalve is er een positief advies 
van Kiwa naar de raad van bestuur 
van het NKD gegaan. 
 
Heeft van de raad van bestuur van 
het NKD een positief 
certificatiebesluit ontvangen. 
 
 

NKD bijdragen betaald per jaar 
(in termijnen). 
 
Voltooide aanlevering aan 
NDD database per eind 
februari van ieder jaar.  
 
Praktijk stuurt de NKD CQ-
index uitnodigingen uit naar 
alle cliënten bij afsluiting van 
het diagnostiektraject en bij 
afsluiting van het 
behandeltraject. 
 
Correcte registratie 
op de website. 
 
Invullen en ondertekenen van  
aansluitings- 
overeenkomst. 
 

Certificaat met het NKD-
keurmerk NKD-Aspirant  
aansluiting wordt door 
NKD verstrekt. 
 
Met een NKD-Aspirant 
aansluiting kan 
aanbesteed worden binnen 
de ED-zorg bij gemeentes. 
NKD bepaalt de criteria (zie 
bv dit document) wanneer 
aan aspirant status wordt 
voldaan en kan bij vragen 
van gemeenten dit 
onderbouwen. 
 
NKD-Aspirant aansluiting 
bij praktijk vermelding op 
NKD website. 
 
Praktijk vermeldt NKD- 
Aspirant aansluiting op 
eigen website en verwerkt 
NKD-logo zichtbaar op 
website en praktijk. 
 
Deze status maximaal 3 
jaar. 

Een lid van de 
kwaliteitscommissie 
onderhoudt contact met de 
praktijk en eventueel kan 
gekozen worden voor 
supervisie. 
 
Kosten supervisie liggen 
bij de praktijk. 
 
Supervisie NKD richt zich 
voornamelijk op 
inhoudelijke dyslexie 
eisen. KIWA volgt waar 
nodig de meer 
organisatorische kanten 
van het Kwaliteits 
Management Systeem 
(KMS) op. 
 
Bij minimaal 6 afgeronde 
dossiers en als wordt 
voldaan aan alle NKD 
kwaliteitseisen en 
verplichtingen zoals 
beschreven bij NKD 
Aansluiting is een praktijk 
Aspirant af  
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 Audit NKD-kwaliteitseisen  Financiële en organisatorische 
verplichtingen NKD 

NKD-keurmerk Vervolgacties: 
 

 Praktijk is zelf 
verantwoordelijk voor 
contact met KIWA ten 
aanzien van de jaarlijkse 
(opvolg)audits. 
 

NKD- 
aansluiting 
‘Afgewezen’  
De organisatie / 
praktijk: 

Voldoet op veel punten niet aan de 
gestelde kwaliteitseisen en/of 
organisatorische criteria. In de 
afwijzingsrapportage worden de 
voorwaarden aangegeven 
waaronder de praktijk zich opnieuw 
kan aanmelden. 
 
Ook als de ISO-certificering door 
een andere instantie dan het KIWA 
is afgegeven, geldt dat het KIWA 
het uiteindelijke (negatieve) advies 
geeft aan de raad van bestuur van 
het NKD. 
 

N.v.t. Geen certificaat en geen 
vermelding op de NKD 
website. 
 
 

Zie voorwaarden 
geformuleerd in 
afwijzingsrapportage. 

NKD- 
aansluiting  
De organisatie / 
praktijk: 

Voldoet aan alle gestelde NKD 
kwaliteitseisen voor de ED-zorg 
(diagnostiek, advies en 
behandeling). Er wordt een positief 
advies door KIWA afgegeven.  
 
Ook als de ISO-certificering door 
een andere instantie dan het KIWA 
is afgegeven, geldt dat het KIWA 
het uiteindelijke (positieve) advies 
geeft aan de raad van bestuur van 
het NKD. 
 

NKD bijdragen betaald per jaar 
(in termijnen). 
 
Voltooide aanlevering aan 
NDD-database per eind 
februari van ieder jaar 
 
Praktijk stuurt de NKD CQ-
index uitnodigingen uit naar 
alle cliënten bij afsluiting van 
het diagnostiektraject en bij 
afsluiting van het 
behandeltraject  

Certificaat met NKD- 
aansluiting wordt door 
NKD verstrekt. 
 
Vermelding praktijk op NKD 
website onder: NKD- 
aansluiting.  
 
Praktijk vermeldt op eigen 
website NKD-keurmerk en 
verwerkt NKD-logo 
zichtbaar op website en 
praktijk. 

Praktijk is zelf 
verantwoordelijk voor 
contact met KIWA ten 
aanzien van de jaarlijkse 
(opvolg)audits. 
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 Audit NKD-kwaliteitseisen  Financiële en organisatorische 
verplichtingen NKD 

NKD-keurmerk Vervolgacties: 
 

 Correcte registratie op de 
website. 
Invullen en ondertekenen van  
aansluitingsovereenkomst. 
 

 

‘Uittredende’ 
status 
De organisatie / 
praktijk: 

Heeft reeds NKD-aansluiting, maar 
stopt met aannemen nieuwe 
cliënten voor ED-zorg. Bouwt ED-
zorg voor cliënten af. 
 
Voldoet nog steeds aan de NKD 
Leidraad Competentie- en 
Opleidingseisen en heeft een 
uitgewerkt protocol dat voldoet aan 
de norm verantwoorde 
werktoedeling (zie NKD Leidraad 
Uitwerking verantwoorde 
werktoedeling voor de organisatie) 
 
Werkt volgens het meest recente 
PDD&B. 
 
Voldoet niet meer aan alle 
organisatorische criteria (met 
betrekking tot toekomstige 
ontwikkelingen), maar heeft wel een 
positief advies van KIWA. 
 

NKD-bijdragen worden per 
boekjaar betaald. Uitfasering 
wordt door de aangesloten 
praktijk overlegd en voor de 
periode gelden alle 
voorwaarden.  
 
Continuering aanlevering aan 
NDD-database. 
 
Praktijk stuurt de NKD CQ-
index uitnodigingen uit naar 
alle cliënten bij afsluiting van 
het diagnostiektraject en bij 
afsluiting van het 
behandeltraject. 
 

Uitfasering wordt door de 
aangesloten praktijk 
overlegd en voor de periode 
gelden alle voorwaarden.  
 
Vermelding Praktijk op NKD 
website onder: NKD- 
keurmerk.  
Het certificaat wordt op het 
moment van afgewikkelde 
verplichtingen ingetrokken. 
Praktijk vermeldt NKD 
keurmerk op eigen website 
en praktijk. 
 

Dit voornemen melden bij 
kwaliteitscommissie NKD 
en KIWA. 
 
Aangepaste opvolgaudit 
mogelijk voor de periode 
dat Praktijk nog cliënten in 
ED-zorg heeft. 
 

Schorsing Bij negatief advies van KIWA aan 
de raad van bestuur van het NKD. 
 
Ook als de ISO-certificering door 
een andere instantie dan het KIWA 
is afgegeven, geldt dat het KIWA 

En / of: 
 
Bij ernstige nalatigheid in het 
nakomen van de financiële 
en/of organisatorische 

Vermelding Praktijk wordt 
verwijderd van de NKD 
website. 
 

Indien mogelijk/gewenst 
gaan Praktijk en NKD in 
gesprek over voorwaarden 
voor mogelijke 
heraansluiting. 
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 Audit NKD-kwaliteitseisen  Financiële en organisatorische 
verplichtingen NKD 

NKD-keurmerk Vervolgacties: 
 

het uiteindelijke (negatieve) advies 
geeft aan de raad van bestuur van 
het NKD. 
 

afspraken tussen NKD en 
Praktijk. 

Praktijk mag NKD-keurmerk 
en logo niet meer op eigen 
website vermelden. 
 

Excellentie 
toevoegingen 
De organisatie / 
praktijk: 

Heeft een NKD-keurmerk. 
 
Voldoet aan 1 of meer van de 
beschreven excellentie criteria zie 
document Criteria Excellentie. 
 
 

 Excellentie certificaat wordt 
per toevoeging door NKD 
verstrekt. 
 
Op NKD website staat 
vermelding van alle 
excellentie toevoegingen 
voor deze praktijk bij de 
NKD-aansluiting. 
 
Vermelding eigen website 
NKD-aansluiting.  
 
 
 

Zonder jaarlijkse her- 
aanvraag Beoordeling 
excellenties door Praktijk, 
komen de toevoegingen 
automatisch na een jaar te 
vervallen en worden deze 
vermeldingen derhalve 
van de website verwijderd. 
 
Bij heraanvraag wordt 
door KIWA en raad van 
bestuur NKD bekeken of 
en welke excellentie 
criteria voor de 
betreffende organisatie 
nog voldoen aan de 
criteria, zie document 
Criteria Excellentie, om de 
excellentie-toevoegingen 
nog te behouden 
 

 


