Verklaring Deskundigenbestand Dyslexie
Ondergetekende verklaart hierbij:
1

lid te zijn van
 het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en/of
 de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

2

in het bezit te zijn van ten minste één van de volgende registraties
 Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 NVO Orthopedagoog-Generalist
 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG)
Registratienummer: …………………………………………………………..………………………..

3

de werkwijze te onderschrijven zoals weergegeven in de brochure van Stichting Dyslexie
Nederland (SDN) alsmede het Protocol dyslexie diagnose en behandeling (NKD)
Zie toelichting voor nadere specificatie

4

over kennis en vaardigheden te beschikken op het gebied van dyslexie en op het gebied van
leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan en/of dyslexiezorg.
Zie toelichting voor nadere specificatie

5

bereid te zijn in de komende jaren zijn/haar deskundigheid te onderhouden door het volgen van
postacademische scholing en intervisie.
Zie toelichting voor nadere specificatie
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Personalia
Naam, titel

: ………………………………………………………………….………m/v..……

Adres

: …………………………………………………………………………………….

Postcode

: ……………………………………Plaats :………………………………………

E-mailadres:

: …………………………………………………………………………………….

Werkgever

: ………………………………………………………………….…………………

Adres

: …………………………………………………………………………………….

Postcode

: ……………………………………Plaats :………………………………………

Telefoon

: …………………………………………………………………………………….

Werkveld

: …………………………………………………………………………………….

Geeft u toestemming voor het plaatsen van uw gegevens op lijsten die beschikbaar worden
gesteld aan niet-NIP/NVO-leden (zoals cliënten):  ja

Datum

 nee1

: ……………………………………………………………………………..………

Handtekening : ……………………………………………………………………………………..
1

Uw gegevens worden in dit geval slechts aangewend voor informatievoorziening onder leden van NIP en/of NVO

Toelichting Verklaring Deskundigenbestand Dyslexie
Ad. 2 Registraties
NIP en NVO zijn van mening dat voor diagnostisch onderzoek gericht op dyslexie binnen het
onderwijs dan wel de zorg en het plegen van interventies een minimaal bekwaamheidsniveau
vereist is. Als gekwalificeerde gedragswetenschappers worden aangemerkt: leden van het
Nederlands Instituut van Psychologen die zijn opgenomen in het Register van Kinder- en
Jeugdpsychologen, leden van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
die zijn geregistreerd als NVO Orthopedagoog-Generalist, dan wel NIP/NVO-leden die zijn
geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (artikel 3 Wet BIG).
Ad. 3 Onderschrijven werkwijze SDN en protocol NKD
De werkwijze van de Stichting Dyslexie Nederland, zoals in de verklaring aangeduid, wordt
uiteengezet in de brochure Diagnose en behandeling van dyslexie, (SDN, 2016).
De brochure is te raadplegen op de website van de NVO, onder dossiers Dyslexie.
Het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling (PDDB 2.0), uitgave NKD 2013, zoals in de
verklaring aangeduid, vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van kinderen met
ernstige enkelvoudige dyslexie. De brochure is te raadplegen op de website van de NVO, onder
dossiers Dyslexie.
Het ondertekenen van de verklaring veronderstelt kennisname van de inhoud van de brochure
en/of het PDDB evenals het naleven van de daarin weerspiegelde werkwijze voor het
beroepsmatig handelen.
NB: NIP en NVO zijn bij de opzet van het Deskundigenbestand Dyslexie uitgegaan van de huidige
(wetenschappelijk gefundeerde) stand van zaken in het onderzoek en de praktijkuitoefening op
het gebied van dyslexie.
Daarbij is de werkwijze zoals omschreven door de SDN alsmede in het PDDB als uitgangspunt
genomen. Het veld is echter in ontwikkeling en het is niet uitgesloten dat in de toekomst andere
of aanvullende werkwijzen, richtlijnen of protocollen door NIP en NVO zullen worden erkend. In
dat geval worden leden tijdig geïnformeerd en wordt bij verlenging van inschrijving in het
deskundigenbestand de verklaring op dit punt aangepast.
Ad. 4 Kennis en vaardigheden
Bij het ondertekenen van de verklaring kan bij punt 4 als leidraad worden aangehouden: relevante
werkervaring, waarbij ten minste 3 volledige diagnostische onderzoeken en/of interventies op het
terrein van dyslexie zijn uitgevoerd.
De tijdsinvestering die nodig is om deze onderzoeken te verrichten wordt als minimum gezien.
NIP en NVO gaan ervan uit dat van dergelijke onderzoeken en interventies in ieder geval deel
uitmaken: intake, afname diagnostische instrumenten, analyse, rapportage, behandelplan,
monitoring van de voortgang van de behandeling en eindgesprek.
Ad. 5 Bereidheid onderhouden deskundigheid
NIP en NVO beogen bestaande cursussen te inventariseren dan wel een initiërende rol te
vervullen bij de ontwikkeling van nieuwe cursussen, met het doel in de toekomst relevant
postacademisch onderwijs op het terrein van dyslexie te gaan accrediteren. Leden die
ingeschreven zijn in het Deskundigenbestand Dyslexie worden zo goed mogelijk op de hoogte
gebracht van ontwikkelingen op dit gebied.

