Deskundigenbestand Dyslexie
In november 2005 werd het Deskundigenbestand Dyslexie van het NIP en de NVO geopend.
Leden die in het bezit zijn van een registratie als NVO Orthopedagoog-Generalist, NIP kinder- en
jeugdpsycholoog en/of gezondheidszorgpsycholoog, en door middel van een
deskundigheidsverklaring hun kennis & vaardigheden, werkwijze en scholingsbereidheid
onderschrijven komen in aanmerking voor opname in dit deskundigenbestand.
Voorgeschiedenis
In 2000 publiceerde de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) de brochure Dyslexie, classificatie,
diagnose en dyslexieverklaring (A. van der Leij, A.J.C. Struiksma en A.J.J.M. Ruijssenaars). Daarin
werden de uitgangspunten geformuleerd voor de onderkennende (classificerende), verklarende en
handelingsgerichte diagnostiek en voor de dyslexieverklaring.
Wat betreft expertise werd gesteld dat de dyslexieverklaring alleen kan worden afgegeven door
professionals ‘die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en
beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en
onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan’.
Daartoe werd een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of
orthopedagogiek noodzakelijk geacht, evenals een erkende bekwaamheidsregistratie, minimaal op
het niveau van de gezondheidszorgpsycholoog (wet BIG).
De SDN benaderde vervolgens de beroepsverenigingen NIP en NVO met het verzoek een
beroepskwalificatie op het gebied van dyslexie in het leven te roepen, om de inzet van
gekwalificeerde professionals bij de vaststelling dyslexie te kunnen garanderen.
De besturen van NIP en NVO zagen weliswaar het nut in van het zichtbaar maken van specifieke
deskundigheid, maar hebben zich in 2001 uitgesproken tegen het instellen van een aparte
aantekening/registratie, naast of bovenop de bestaande overheids- en verenigingsregistraties.
Achterliggende gedachte hierbij is dat gekwalificeerde gedragswetenschappers (gz-psychologen, NIPkinder- en jeugdpsychologen en NVO-generalisten) worden geacht de grenzen van hun eigen
professionele deskundigheid te kennen en in acht te nemen.
Voorafgaande aan de opname van dyslexiezorg, diagnostiek en behandeling van kinderen met
ernstige enkelvoudige dyslexie, per 2009 in het basispakket van de zorgverzekering. Door de bij de
regeling dyslexiezorg betrokken partijen zijn NIP en NVO benaderd om een apart register voor
psychologen en orthopedagogen in te voeren voor dyslexiezorg, met vergaande eisen omtrent
specifieke deskundigheid. Dit spoort niet met de visie van beide beroepsverenigingen dat een
register een getoetste waarborg biedt voor een generiek niveau vakbekwaamheid, en niet die van
specifieke deskundigheid. Dit laatste is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de professional zelf,
evenals het bewaken van de eigen grenzen van deskundigheid.
Met andere woorden: de geregistreerde beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn
handelen en is aansprakelijk conform de beroepscodes van de beroepsvereniging of de overheid. De
beroepsvereniging stelt een minimaal bekwaamheidsniveau vast en kan richtlijnen voor

beroepsuitoefening onderschrijven, maar een opgelegde begrenzing van deskundigheid op een
bepaald gebied wordt niet wenselijk geacht.
Het Deskundigenbestand Dyslexie is op dit uitgangspunt gebaseerd.
Doel van het bestand
Met de invoering van het Deskundigenbestand Dyslexie beogen NIP en NVO de volgende
doelstellingen te realiseren:
-het in kaart brengen en zichtbaar maken van de deskundigheid van leden op het gebied van
dyslexie;
-het stroomlijnen van informatievoorziening aan deskundigen - bijvoorbeeld op het gebied van bijen nascholing;
-het bieden van een structuur voor doorverwijzing van potentiële cliënten dan wel collegaprofessionals naar in het bestand opgenomen deskundigen; en
-het in contact brengen van professionals die behoefte hebben aan intervisie.
Hiermee streven de beroepsverenigingen naar her- en erkenning van het deskundigheidsniveau van
in het bestand opgenomen leden.
Het Deskundigenbestand Dyslexie van NIP en NVO is één gezamenlijk bestand dat via de NVOwebsite kan worden geraadpleegd.

Status
Het deskundigenbestand kent geen verplichtend karakter in het kader van geldende wet- en
regelgeving. Het betreft een bestand dat is geïnitieerd en wordt beheerd door de privaatrechtelijke
verenigingen NIP en NVO.
NIP en NVO zijn van mening dat voor diagnostisch onderzoek alsmede interventies op het terrein van
dyslexie een minimale vakbekwaamheid vereist is op het niveau van de orthopedagoog-generalist, de
knider -en jeugdpsycholoog of de gz-psycholoog.
Leden die, middels het ondertekenen van de verklaring, aangeven daarover te beschikken worden
geacht hun eigen professionele verantwoordelijkheid te nemen en te handelen volgens de geldende
beroepsethische codes.
Aan opname in het Deskundigenbestand Dyslexie kunnen geen rechten worden ontleend, noch
kunnen de beroepsverenigingen aansprakelijk worden gesteld voor het beroepsmatig handelen van
individuele beroepsbeoefenaren.

Opname in de het deskundigenbestand veronderstelt blijvende professionalisering middels
werkervaring, scholing en intervisie - op het terrein van dyslexie en kent dan ook een beperkte
geldigheidsduur. Na 5 jaar wordt u gevraagd opnieuw de verklaring te ondertekenen, waarmee
opname in het bestand behouden kan blijven.

