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Opgesteld:  ALV maart 2019 (goedgekeurd in bestuursvergadering 24-6-2019) 

Evaluatie:  ALV maart 2020 

 

Thema 1: Deskundigheidsbevordering 

 De richtlijn klinisch linguïstisch handelen voor afasie is geëvalueerd en zichtbaar gemaakt. 

Streefdatum: VIO najaar 2019  in ontwikkeling 

 

 De richtlijn klinisch linguïstisch handelen is opgesteld voor TOS. Hierin staan o.a. 

testmaterialen beschreven.  

Streefdatum: VIO najaar 2019  behaald 

 

 Bestaande intervisiegroepen zijn in kaart gebracht en zichtbaar voor leden.  

Streefdatum: VIO najaar 2019  deels behaald 

 

 Intervisie is geïntegreerd binnen het verenigingsaanbod zonder verplicht karakter. 

Streefdatum: najaar 2019  niet behaald 

 

 Het scholingsaanbod van de VKL is uitgebreid met nieuwe cursussen of workshops van/voor 

leden (bijv. PROMPT of MAIN).   

Streefdatum: ALV voorjaar 2020  behaald  

 

 De VKL investeert in automatisering/ digitalisering van bestaande materialen. 

Streefdatum: najaar 2019  behaald 

 

 Het bestuur denkt na over de mogelijkheid van een VKL-symposium 2021  

Streefdatum: voorjaar 2020  behaald 

 

Thema 2: Samenwerking netwerken 

 Er zijn financierings- en samenwerkingsafspraken gemaakt met de stuurgroep AfasieNet. 

Streefdatum: voorjaar 2019  behaald 

 

 De VKL heeft een structurele en zichtbare plek op de AfasieConferentie  

Streefdatum: ALV voorjaar 2019  deels behaald 

 

 De VKL blijft op de hoogte en houdt haar leden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 

binnen TOS-net en AfasieNet. 

Terugkerend doel  behaald 
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  De VKL organiseert een dag of andere activiteiten voor alumni taalwetenschappelijke studies 

Terugkerend doel  deels behaald  

 

Thema 3: Professionalisering vereniging 

 Er heeft ledenwerving plaatsgevonden, door middel van promotie en zichtbaarheid (bijv. 

Linguistic Career Day) en actieve benadering van potentiële leden.  

Streefdatum: ALV voorjaar 2019  behaald  

 

 Er zijn flyers en overig promotiemateriaal gemaakt en deze worden actief verspreid door/ 

onder leden en tijdens bijeenkomsten, symposia, informatiemarkten enz. 

Terugkerend doel  behaald  

  

  De mogelijkheid van digitaal bijeenkomen (bijv. Skype/MS Teams) en informatie-uitwisseling 

(bijv. Vimeo) wordt verkend  

Streefdatum ALV voorjaar 2020  deels behaald 

 

 De VKL is zichtbaar op social media zoals LinkedIn  

Streefdatum:   

 

Thema 4: Profilering en erkenning beroep 

 Er is een Beroepscode herschreven door de werkgroep Beroepscode, waarin taken/functies 

en het competentieprofiel/ basisvaardigheden van de klinisch linguïst zijn beschreven.  

Streefdatum: ALV voorjaar 2019  najaar 2019 (in ontwikkeling) 

 

 

 


