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1 Inleiding 
Stichting NKD heeft ook in het bijzondere coronajaar 2021 haar maatschappelijke opdracht 
zorgvuldig gecontinueerd: het borgen en verbeteren van de kwaliteit van dyslexiezorg, zodat 
ieder kind kan leren spellen en lezen op het eigen niveau. Om deze opdracht transparant te 
kunnen uitvoeren en af te bakenen, is de eigen organisatie stevig tegen het licht gehouden 
en dat heeft in de herfst van 2021 geresulteerd in de oprichting van de Branchevereniging 
Dyslexiezorgaanbieders, BDZA. 
 
Daarnaast is 2021 het jaar waarin de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie, BVRD, en het 
Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0, Protocol 3.0, zijn opgeleverd. De BVRD is 
per september van kracht gegaan en begint, zoals regelmatig door het NKD is aangegeven, 
een paradigmashift teweeg te brengen. Er is voor de professionals in Nederland één definitie 
van dyslexie voor onderwijs en zorg waarmee gewerkt wordt. De professionals zijn per 
beroepsgroep en als beroepsgroepen gezamenlijk aan zet om alle kinderen de juiste 
ondersteuning en zorg te bieden; dit roept de nodige vragen op.  
In Protocol 3.0 wordt voortaan uitgegaan van Ernstige Dyslexie. Het zal nog de nodige tijd 
kosten om beide documenten op de diverse werkvloeren te laten indalen. En er zal het 
komende jaar ook behoefte zijn aan ontwikkeling van aanvullende documentatie op 
deelgebieden en aan momenten om ervaringen, casuïstiek met elkaar door te nemen. 
 
In 2021 heeft het NKD actief meegewerkt aan het onderzoek naar aanleiding van de motie 
Peters c.s.1 De motie verzoekt te bewerkstelligen dat de aanpak van dyslexie voortaan via de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs loopt en het budget hiervoor wordt 
overgeheveld van gemeenten naar onderwijs. Het onderzoek gaat in op consequenties van 
de overheveling van zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs. In 
december 2021 is het rapport ‘Overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar 
het onderwijs? Onderzoek naar de financiële, juridische en uitvoeringsconsequenties’ 
opgeleverd. Dit zal in 2022 door het nieuwe kabinet worden opgepakt.  
 
Ook was 2021 het derde jaar waarin het NKD het strategisch meerjarenplan fase 3 2019-
2022 concreet heeft uitgewerkt. De ingezette beleidslijn om de kwaliteit van de ernstige 
dyslexiezorg in de keten te borgen en te verbeteren, is met succes gecontinueerd. De 
wetenschappelijke kennis, de praktijkkennis en -ervaringen, de cliëntwaardering en de 
analyses hierover zijn actief aangewend voor en toegepast in het lees- en spellingsonderwijs 
en de dyslexiezorg in Nederland en voor Europese projecten.  
 
Belangrijkste speerpunten die in 2021 zijn opgepakt c.q. gerealiseerd: 

• open communicatie/transparantie met de aangesloten praktijkhouders en 
ketenpartners; 

• het starten van de derde ronde audits van een deel van de praktijkhouders door 
Kiwa;  

• het benutten van functionaliteiten van de Nederlandse Databank Dyslexie voor en 
door de aangesloten praktijken; 

• het opleveren van rapportages over de klanttevredenheid; 

• het opleveren van Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0; 

• het opzetten en uitvoeren van disseminatie en implementatie Protocol 3.0; 

• het meedenken in de verbetering van de dyslexieketen op grond van de BVRD en 
Protocol 3.0. 

 
Daarnaast heeft het NKD proactief meegewerkt aan twee zeer relevante nationale 
programma’s: de Brede Vakinhoudelijk Richtlijn Dyslexie, BVRD, en het 

 
1
Kamerstuk 35 570 XVI nr. 60   
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Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen 
Onderwijs (Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, Dyslexie Centraal).  
 
Met het kwaliteitsbeleid en de deelname aan de nationale programma’s wil het NKD 
bevorderen dat alle kinderen de juiste ondersteuning en zorg krijgen zodat het aantal 
laaggeletterden en functioneel analfabeten na het funderend onderwijs nihil is. Aan alle 
kinderen de juiste zorg en ondersteuning bieden, betekent ook kritisch kijken of kinderen niet 
ten onrechte ondersteuning en zorg krijgen maar dat alle kinderen die dit wel nodig hebben, 
hier toegang toe krijgen.  
 
Samen met de aangesloten praktijkhouders en betrokken wetenschappers is gekeken hoe 
we beter kunnen aansluiten bij en inspelen op de veranderende eisen en verplichtingen van 
gemeenten, samenwerkingsverbanden en ministeries met als doel een passender 
zorgaanbod dat aansluit zowel bij de ondersteuningsbehoefte in het onderwijs als bij de 
eisen van de moderne samenleving. Dit alles uiteraard met behoud van de kwaliteit. 
Gehanteerde uitgangspunten hierbij blijven: decompliceren, ontstapelen, verbinden, 
verbeteren en reflecteren. Een permanent punt van aandacht is of de processen en 
randvoorwaarden zo zijn ingericht dat alle professionals hun taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden afzonderlijk en binnen de keten zo kunnen toepassen dat ieder kind 
een optimaal ondersteuningsaanbod/zorgarrangement krijgt.  
 
In dit jaar waarin digitalisering van diensten breder is geadapteerd, is het NKD zich eens en 
te meer bewust van het belang van een juiste mix van fysieke nabijheid en inzet van digitale 
instrumenten. We zitten midden in een proces waarin nieuwe procedures en technieken 
geïmplementeerd worden. In het kader van het proces van creatieve destructie2 blijft het 
NKD nieuwe ontwikkelingen stimuleren en kritisch te volgen. 
In 2021 is duidelijk geworden dat er winst geboekt kan worden in de keten als de lijnen 
tussen zorgpraktijk en school kort zijn; er een eenduidig gezamenlijke visie is tussen 
onderwijs, gemeente en zorg; data gezamenlijk worden gedeeld en geduid, kennis- en 
expertisedeling tussen zorg- en onderwijsteams plaatsvinden. 
 

1.1 Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken zijn de diverse activiteiten beschreven en in het laatste 
hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de organisatie is geactualiseerd. In dit jaarverslag is 
geen financiële verantwoording opgenomen. Deze staat in het financieel jaarverslag 2021 en 
de daarbij horende toelichting. De Terugblikken van de WARD, BAC, Datacommissie en 
Kwaliteitscommissie van 2021 zijn opgenomen in hun activiteitenplannen van 2022, zie 
Jaarstukken.  
 

2 Communicatie  

2.1 Communicatiestrategie 
Het doel om de communicatie met de aangesloten praktijkhouders te intensiveren, is stevig 
ter hand genomen. Ook in 2021 is een planning gevolgd zodat er gestructureerd interne en 
externe communicatie heeft plaatsgevonden. Via 8 Nieuwsflitsen zijn de aangesloten 
praktijkhouders direct geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten die door het NKD zijn 
geëntameerd. Er is regelmatig met aangesloten praktijkhouders gebeld/gezoomd om heel 
direct feeling te hebben met de veranderde situatie en te kunnen inspelen op acute 
vraagstukken. Door de grote regionale verschillen zijn er diverse berichten op maat 
opgesteld.  

 
2 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London-New York Routledge, 1982, fifth 
edition. Creatieve destructie is een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle 
toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen. 

https://www.nkd.nl/over-nkd/organisatie/jaarstukken/
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De constatering eind 2021 na de derde lockdownperiode is dat generieke berichtgeving met 
enkele regionale voorbeelden voldoende informatie heeft geboden om dit binnen de eigen 
context van de praktijk te vertalen en toe te passen. Het NKD heeft in deze periode in 
overleg met andere landelijke partijen het standpunt ingenomen, dat geboden ondersteuning 
en zorg in het belang van het kind, de leerling moet zijn. Zorgvuldigheid en kwaliteit gaan 
hand in hand en dragen bij aan van tevoren geformuleerde uitkomsten. (Uitkomstgerichte 
zorg). 
 

2.2 Nieuwsbrief, Nieuwsflits en nieuwsberichten 
De werkgroep communicatie heeft in 2021 de diverse rubrieken van de Nieuwsbrief 
geëvalueerd. Dit aan de hand van de best en slechtst scorende rubrieken. Dit heeft geleid tot 
een andere invulling van de rubriek ‘De inspiratie van...’. In de vernieuwde rubriek staat het 
delen van kennis en ervaring delen centraal, wat meer engagement oplevert. Voor de 
bepaling van de onderwerpen en thema’s wordt uitgegaan van actuele issues die voor de 
doelgroepen van het NKD relevant zijn of gaan worden. Het redactionele proces is 
gestandaardiseerd wat tijdswinst heeft opgeleverd die wordt aangewend voor 
kwaliteitsartikelen. Ook is vastgesteld dat er meer aandacht voor beeldmateriaal moet 
komen.  
 

2.3 Veel gestelde vragen 
Om het aantal individuele vragen in 2021 goed te kanaliseren, zijn de FAQ per kwartaal 
aangepast aan de actualiteit. Eind 2021 is opnieuw geconstateerd dat het aantal vragen 
eerder is toegenomen dan afgenomen en dat de vragen complexer zijn. Met name vragen 
over de BVRD en de ketensamenwerking zijn toegenomen en deze zijn merendeels zo 
context-specifiek dat er geen generieke antwoorden te destilleren zijn voor de FAQ-rubriek. 
Daarnaast is geconstateerd dat deze service bijdraagt aan het de-escaleren van een aantal 
casussen en het bieden van een passend ondersteunings-/zorgaanbod. In de tijd dat 
desinformatie aan de orde van de dag is, neemt het belang van het bieden van de juiste 
informatie toe. Het gebruik van eenduidig en duidelijk taalgebruik kan bijdragen aan het 
voorkomen van misverstanden. Dit geldt niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor 
de afstemming tussen de ketenpartners. Deze afstemming maakt de responstijd tussen 
vraagstellen en beantwoorden wel langer. Maar zorgvuldigheid gaat voor alles.  
 

In 2021 zijn de FAQ 6.993 keer bezocht. Daarnaast werd veel gebruik gemaakt van de 
zoekfunctie. Op de volgende zoektermen werd meer dan honderd keer gezocht:  

• (inspiratie)webinars (275 keer) 

• protocol (3.0) (232 keer) 

• (handreiking) ondersteuningsniveau (155 keer) 

• (richtlijn) comorbiditeit (100 keer) 

 

2.4 Bijeenkomsten 

2.4.1 Poortwachters 
In 2021 heeft er geen Poortwachtersbijeenkomst plaatsgevonden, de poortwachters waren 
wel uitgenodigd voor een van de webinars waaraan vooraf een apart informatiewebinar was 
voor de poortwachters.  
Alle relevante informatie is door het NKD beschikbaar gesteld in het eigen 
Poortwachtersplatform. Voor de poortwachters zijn 3 Nieuwsflitsen Poortwachters geplaatst. 
In het platform heeft tussen de poortwachters uitwisseling plaatsgevonden op grond van 
actuele casuïstiek. Omdat het platform besloten is, heeft het NKD geen informatie over de 
inhoud van de uitwisseling. Eind 2021 heeft het Poortwachtersplatform 44 leden.  
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2.4.2 Inspiratie webinars 2021 
In het voorjaar van 2021 is het besluit genomen om de jaarlijkse Inspiratiebijeenkomst te 
houden in het najaar. Inhoudelijk was het thema vastgesteld: Vraagstukken rond BVRD en 
Protocol 3.0. Er zijn 6 webinars georganiseerd, waarvoor zich 506 personen hebben 
ingeschreven. Met het deelnemen aan een aantal webinars konden accreditatiepunten 
worden behaald. 232 deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt. 
In het kader van de inspiratiewebinars zijn professionele filmpjes gemaakt met 6 
ervaringsdeskundigen in verschillende levensfasen. 
Voor de waardering van de webinars zie Evaluatie inspiratiewebinars 2021. 
Op grond van het evaluatierapport over de webinars kan geconcludeerd worden dat de 
belangrijkste reden voor deelname is het verkrijgen van informatie over Protocol 3.0 en de 
daarbij horende vraagstukken. Ook voor 2022 is aangegeven dat daar de behoefte ligt: de 
implementatie van Protocol 3.0 in de praktijk en het behandelen van dyslexie in combinatie 
met comorbiditeit. 
 

 
Figuur 1 Femke Scheltinga, Jurgen Tijms en Marijke van Grafhorst tijdens de opname van het Openingswebinar 

2.4.3 Gesprekken met praktijkhouders 
In 2021 zijn door het bestuur de informatieve gesprekken met individuele praktijkhouders 
telefonisch/digitaal voortgezet. Deze gesprekken geven wederzijds veel inzicht in actuele 
vraagstukken die regionaal en nationaal spelen en dragen daarmee bij aan het continu 
doorgaande kwaliteitsverbeteringstraject.  
Het zal niemand verbazen dat de inhoud van de gesprekken voor het grootste deel is 
gegaan over vier onderwerpen: de governance 2.0, oprichting BDZA, BVRD en Protocol 3.0.  
Kan de dyslexie diagnose en behandeling in een hybride vorm worden voortgezet? Wat is 
haalbaar en wenselijk? De te verwachtten hausse aan aanmeldingen in 2021 vanwege de 
Coronamaatregelen 2020 is uitgebleven. Er is wel dringender behoefte aan samenwerking 
tussen zorg en onderwijs voor het vorm en inhoud geven aan ondersteuningsniveau 3 op 
school.  
 

2.4.4 Regionale en gemeentelijke gesprekken 
Het NKD heeft in 2021 regelmatig gesprekken gevoerd met gemeenten en regio’s over het 
kwaliteitsbeleid, ketensamenwerking, het implementeren van BVRD en Protocol 3.0.  
Het doel van deze gesprekken heeft volledig in het teken gestaan van het verantwoord 
kunnen (blijven) bieden van ernstige dyslexiezorg. Daarvoor moesten gemeenten contracten 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2022/04/20220121-Evaluatie-inspiratiewebinars-2021.pdf
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aanpassen om Protocol 3.0 door te voeren, zijn er veel vragen geweest over liggende 
contractuele afspraken, over deelname aan pilots, etc.  
Door creatief met elkaar mee en vooruit te denken hebben alle aangesloten praktijkhouders 
hun dyslexiezorg kunnen continueren. Het was een intensieve tijd omdat het Protocol 3.0 
diverse uitwerkingen kreeg met alle gevolgen voor de aangesloten praktijkhouders. Het 
houden van enig overzicht en overleg heeft veel bijgedragen aan de terugkoppeling naar 
gemeente en nationaal beleid. Binnen het NKD is geconcludeerd dat de sturing via het 
kwaliteitsbeleid op intelligente organisatie (in oprichting) zijn vruchten heeft afgeworpen als 
dit wordt afgezet tegen de kerncompetentie adaptief vermogen. We hebben beter inzicht hoe 
te anticiperen op externe gebeurtenissen en vergroten de kennis om interne 
organisatieprocessen te stroomlijnen en voorspelbaarder te maken. 
 
De vragen die in alle gesprekken in 2021 terugkeerden: 

• Wat is de rol/ positie, het profiel van de zorgprofessional en in hoeverre kunnen 
digitale programma’s worden ingezet? 

• Wanneer zijn de BVRD en het Protocol 3.0 van kracht? 

• Kan het NKD op het niveau van de gemeente/regio inzicht geven in de uitkomsten 
van de behandeling en het effect voor de leerlingen na een periode van 18 
maanden? 

Deze drie punten zijn in 2021 door het NKD opgepakt en worden ook deels beantwoord door 
de beide programma’s waaraan het NKD proactief deelneemt. (Zie onder Hoofdstuk 5 en 6) 
 

3 Audits en kwaliteitsondersteuning 

3.1 Audits door Kiwa 
Het NKD bewaakt de kwaliteit van diagnose en behandeling van enkelvoudige, ernstige 
dyslexie. Om te monitoren of de aangesloten praktijken aan de gestelde eisen voldoen, 
vinden onafhankelijke audits plaats. In 2021 waren 87 praktijken aangesloten bij het NKD. 
Het Kiwa voerde 39 audits uit bij dat deel van de aangesloten praktijkhouders dat is   
ingepland en 48 remote audits met de praktijkhouders die aantoonbaar voldoen aan de 
gestelde eisen van het NKD. In 2021 is de derde fase voor een groot deel van de 
aangesloten praktijkhouder gestart. In het 3 en 4e kwartaal van 2021 heeft de 
Kwaliteitscommissie een groot deel van de kwaliteitsdocumenten aangepast zodat deze in 
lijn zijn met Protocol 3.0. Het doel hiervan is dat op onderdelen gerichter geaudit kan worden 
zodat de praktijkhouders duidelijker inzicht hebben in de kwaliteit en het effect van hun 
diagnostisch en behandelarsenaal.  
 

3.2 Kwaliteitsondersteuning en AVG 
In 2021 is de toepassing van de AVG geëvalueerd en aan de jurist van MedLawconsult is 
gevraagd of op onderdelen aanpassingen nodig zijn in het kader van actuele wijzigingen. Als 
er documenten moeten worden aangepast, zal de communicatie hierover met de 
aangesloten praktijkhouders worden gedeeld via Mijn NKD/Alle praktijken. 
 

3.3 Kwaliteitsondersteuning  
In najaar 2020 is de eerste notitie Competentie- en opleidingseisen opgesteld en in 
bespreking gebracht met de verschillende beroepsverenigingen/praktijkhouders. In het 
voorjaar 2021 heeft de werkgroep de notitie Opleidingseisen fors bijgesteld en opnieuw in 
het veld uitgezet. In het najaar van 2021 is er een kader aan toegevoegd en de verwachting 
is dat voor de zomer 2022 twee documenten worden opgeleverd: de Leidraad Competentie- 
en opleidingseisen en de Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de 
organisatie 
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4 Data en klanttevredenheid 

4.1 Nederlandse Databank Dyslexie - NDD 
In 2021 is door de datacommissie hard gewerkt aan het bevorderen van de datakwaliteit en 
het formuleren van voorwaarden van databenutting door derden. Begin 2021 is door de 
CED-Toetsservice bij de aangesloten praktijkhouders de minimale dataset over 2020 
opgehaald. In juni/juli is het rapport verschenen over de data van 2019 en 2020. In de zomer 
van 2021 heeft de rvb geconstateerd dat de Nederlandse Databank Dyslexie, NDD, een 
belangrijker plek moet krijgen. Zij heeft de CED-Toetsservice, CEDT, gevraagd om een 
gebruiksvriendelijker datamonitoringssysteem in te inrichten en (benchmark) rapportages op 
te leveren, om de aangesloten praktijkhouders te ontzorgen. De uitgebrachte offerte door de 
CEDT sloot onvoldoende bij deze wensen aan. De rvb heeft daarom besloten het contract 
met de CEDT te beëindigen met de constatering dat NKD en de CEDT voor deze opdracht 
niet bij elkaar passen. De CEDT heeft alle data aangeleverd zodat de datacontinuïteit 
gewaarborgd blijft. In opdracht van het NKD wordt een eigen databank ontwikkeld die 
voldoet aan de gestelde eisen. De consequentie hiervan voor de praktijkhouders is dat zij 
zelf langer hun verzamelde data 2021 binnen de eigen organisatie moeten bewaren.   
 
De jaarrapportages zijn relevant voor de aangesloten praktijkhouders (benchmark dyslexie). 
De databank is ook belangrijk in verband met de ontwikkelingen in het kader van de BVRD, 
het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en beleidsvorming op gemeentelijk, regionaal 
en nationaal niveau.  
 

4.2 Klanttevredenheid: CQ-index Dyslexie 
In 2021 is in het voorjaar een tweede landelijke rapportage opgeleverd waarin de gegevens 
staan van de respons op uitnodigingen die verstuurd zijn vanaf januari 2020 tot en met 
december 2020, de Vragenlijst onderzoek en de Vragenlijst behandeling. De aangesloten 
praktijkhouders kunnen hun eigen gegevens in de applicatie spiegelen aan de gegevens 
van de landelijke rapportage. Daarnaast is een ouderrapportage opgesteld die is 
uitgebracht in april 2021. In mei 2021 is voor de praktijkhouders een 
Verdiepingsrapportage gepubliceerd waarin een aantal vragen centraal is gesteld en verder 
uitgediept. 
In het voorjaar van 2021 heeft de werkgroep CQ-index het verbeterplan CQ-index 
opgeleverd. Dit verbeterplan bevat vier onderdelen namelijk:  

• verhogen van gebruik en response rate;  

• inhoudelijke aanpassingen, actualiseren; 

• communicatie over het belang van het invullen door ouders en kinderen;   

• verbeteren van de jaarrapportage en benchmarking en het onderzoeken van de 
mogelijkheid van een koppeling aan de NDD. 

Het verbeterplan is in 2021 ter hand genomen en eind 2021 zijn, op de mogelijkheid van 
koppeling aan de NDD na, alle onderdelen gerealiseerd. Het koppelingsvraagstuk wordt in 
2022 meegenomen in het ontwikkeltraject van de NDD.  
 

5 Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0   
Op 15 december 2020 heeft het bestuur het concept Protocol 3.0 met alle opmerkingen en 
een implementatienotitie vastgesteld. De bevindingen van de praktijkconsultatie hebben er 
mede toe geleid dat er een werkgroep is ingesteld om - los van en in samenhang met de 
BVRD - de implementatie van Protocol 3.0 in kaart te brengen. De werkgroep heeft een 
implementatieplan inclusief een planning opgesteld. Toen in de zomer 2021 duidelijk werd 
dat de BVRD van kracht zou worden, is naast het uitwerken van begeleidende documenten 
voor alle ketengeledingen ook in het najaar een aantal specifieke webinars gehouden waarin 
naast informatie ook steeds de consequenties in beeld zijn gebracht voor 
aanpassing/verandering door ketenpartners zelf. Om hier voldoende tijd voor te hebben, is 
besloten dat Protocol 3.0 per 1 januari 2022 van kracht is. Omdat de BVRD het kader is 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2020/03/20200325RapportageCQ-index2019Ouderversie.pdf
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waarbinnen Protocol 3.0 zijn uitvoering krijgt, heeft gezamenlijke implementatie op 
onderdelen plaatsgevonden. De invoering van BVRD en Protocol 3.0 zijn grotendeels in 
nauw overleg met Dyslexie Centraal gerealiseerd. In 2022 zal een gezamenlijke 
inventarisatie duidelijk moeten maken welke onderdelen van de BVRD nader moeten worden 
uitgewerkt.  
 

6 De Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie – BVRD 
Eind 2020 is de BVRD getest in de praktijk via een zogenaamde proefinvoer. Gedurende 
deze periode heeft een groep van in totaal 80 gedragsdeskundigen en lees- en 
spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg met de conceptrichtlijn gewerkt. 
Parallel aan de proefinvoer vond de commentaarfase plaats. Begin 2021 zijn in het eerste 
kwartaal de commentaren en ervaringen geclusterd, gewogen en de stukken van de BVRD 
aangepast. In het tweede kwartaal heeft de stuurgroep de BVRD voorgelegd aan de 
beroepsverenigingen en het NKD en na vaststelling en onderschrijving is deze gepubliceerd 
per 1 september 2021 en daarmee van kracht voor alle betrokken professionals. In het 
najaar van 2021 is een evaluatiedocument en beheer en onderhoudsnotitie opgesteld. Het 
inhoudelijke beheer wordt belegd bij een werkgroep die is samengesteld uit experts van 
WARD/SDN.  
 

7 Stimuleringsprogramma aanpak Dyslexie  
In 2021 zijn concrete uitwerkingen van diverse onderdelen van het plan van aanpak 
opgeleverd, zie hiervoor dyslexiecentraal.nl. Het NKD neemt deel aan de stuurgroep. Eind 
2021 concludeert het NKD-bestuur dat er binnen het project meer aandacht aan de 
zorgcomponenten gegeven moet worden en er meer gebruik moet worden gemaakt van 
beschikbare competenties van de dragende organisaties. Dit is ook richtinggevend voor de 
eventuele opvolging, in de wandelgangen bekend als Dyslexie 2.0 in 2022. Vanwege de 
coronamaatregelen en het demissionaire kabinet is het programma met negen maanden 
verlengd en loopt het in de zomer 2022 af.  
 

8 Organisatie 

8.1 Inleiding 
In december 2020 is het besluit genomen om in het eerste kwartaal van 2021 het 
bestuursvoorstel, om te verkennen of de brancheorganisatie onderdeel van het NKD moet 
uitmaken of juist onafhankelijk van het NKD gepositioneerd moet worden, uit te voeren. Dit 
heeft geleid tot het instellen van de Selectiecommissie Bc. en het formuleren van een 
opdracht voor een onafhankelijke werkgroep Branchebelangen.  
In 2021 heeft de onafhankelijke werkgroep Branchebelangen een onderzoek uitgevoerd 
waarvan de uitkomsten gedeeld zijn in een gezamenlijk webinar. Op grond van de 
uitkomsten van de werkgroep is het besluit genomen een onafhankelijke Branchevereniging 
op te richten.  
Daarnaast is in 2021 zorgvuldig aandacht besteed aan de bemensing van de diverse 
geledingen en is in de zomer van 2021 de governance in uitvoering. Dan rest er eind 2021 
nog een onderdeel, waarmee gewacht is tot er meer duidelijkheid zou zijn over de 
Branchevereniging en dat is de invulling van de Raad van Toezicht.  
 
In figuur 2 staat de nieuwe governancestructuur 2.0: 

https://dyslexiecentraal.nl/
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Figuur 2 Governancestructuur 2.0 

 

8.2 Bestuur 
In 2021 is het bestuur 6  keer bijeengeweest. In de septemberbijeenkomst is de vacature van 
vicevoorzitter ingevuld door Jolanda Roelfsema en heeft Dewi Rijks vanwege privéredenen 
haar bestuursfunctie neergelegd. In de decemberbijeenkomst heeft Chris Struiksma zijn 
bestuursfunctie neergelegd en is hij verbonden als Wetenschappelijk Adviseur van de raad 
van bestuur van het NKD.   
 

8.2.1 Taakverdeling 
Marijke van Grafhorst, voorzitter: coördinatie, governance 2.0, MT, BVRD/DC/BDZA en 
interne en externe communicatie 
Dewi Rijks, vicevoorzitter: BAC/VNG/implementatie BVRD/ Protocol 3.0, afgetreden per 
oktober 2021 
Henny Sikken, penningmeester: kwaliteitsbeleid, Kwaliteitscommissie 
Chris Struiksma, bestuurslid: WARD-waarnemer/Datacommissie en communicatie, 
afgetreden per december 2021 
Jolanda Roelfsema, bestuurslid: aangetreden per september 2021 en per december 
benoemd als vicevoorzitter en daarmee de taken van Dewi Rijks overgenomen 
 

8.3 Adviesraden en commissie 
Op de website staan bij organisatie de taken en invulling van de vaste adviesraden en 
commissies. Daarnaast zijn in 2021 de werkgroepen Implementatie Protocol 3.0, CQ-index, 
Communicatie, Inspiratiedag en Poortwachters aan de slag om diverse producten op te 
leveren c.q. activiteiten te organiseren.  
 

https://www.nkd.nl/over-nkd/organisatie/
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8.4 Ondersteuningsorganisatie 

• Het bestuurssecretariaat wordt uitgevoerd door Markus Maximaal Maatwerk, Sylvia 
Markus. 

• De secretariaatswerkzaamheden worden uitgevoerd door Markus Maximaal Maatwerk, 
Sylvia Markus, en Coccon Webredactie, Cockie Gerritsen. 

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

• De samenstellingsverklaring wordt opgesteld door Meerwijk Allister Groep. 

• Het webbeheer en -onderhoud wordt uitgevoerd door Tremani. 

• De automatisering wordt uitgevoerd door SWS Automatisering. 

• De webredactie wordt gedaan door Coccon Webredactie. 

• De Nieuwsbrieven en webteksten worden geschreven door Tekst van Breugel, Karin van 
Breugel. 

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

• De juridische stukken en advies worden door MedLawConsult gemaakt. 

• De kwaliteitsaudits worden door Kiwa uitgevoerd. 

• Het governance advies en het opstellen van alle notities en reglementen wordt door 
DrieCon gedaan. 

• Het opstellen en aanpassen van statuten wordt door notariskantoor Van Limburg Stirum 
verzorgd. 
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Bijlage 1 Website Analytics 
 
In 2021 is de NKD-website veel bezocht. In totaal waren er 120.866 paginaweergaven.   
 

 
Figuur 3 Aantal paginaweergaven per dag 

 
Figuur 4 Aantal bezochte pagina's per categorie 

De meest bezochte pagina’s van de professionals zijn /protocol-dyslexie-diagnose-en-
behandeling (11.112 weergaven), /richtlijnen-en-handreikingen (4.591 weergaven) en 
/veelgestelde-vragen-professionals (3.551 weergaven). 
De meest bezochte pagina’s van het onderwijs zijn /protocollen-onderwijs-en-zorg-
dyslexie/protocollen-leesproblemen-en-dyslexie (3.684 weergaven) en /protocollen-
onderwijs-en-zorg-dyslexie/richtlijnen-en-handreikingen (2.505 weergaven).  
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Figuur 5 Veel gebruikte zoektermen 
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