Overzicht activiteiten VKL bestuur en werkgroep beroepscode

kalenderjaar
2015
2016

actie
afasieNet
TOS NET

Betrokken partijen
bestuurVKL & afasieNet
bestuur

Gesprekken met
Universiteiten

Bestuur & Universiteiten
(VU/ UvA/ RU/ Rug)

Onderwerp/ doel
Samenwerking: krachtenbundeling
vanuit organisaties

Resultaat/ besluit
Start afasieNet
Startdocument

Transparantie vergroten
opzetten task force van klinisch
werkend taalwetenschappers
samen met Universiteiten die
taalwetenschappers opleiden.
1.
Basisopleiding
2.
Na en bijscholing/ post
doctoraal programma
(samenwerkingsverband tussen
Universiteiten zoals vb. huidige
summer/ winterschool promovendi
en research master studenten.
3.
klinische urenregistratie
(1600 uur? -> uitzoeken)

Universiteiten denken mee, maar
hebben input nodig vanuit het werkveld,
om richting te bepalen.
opleidingen MA taalwetenschappen;
diversiteit moet blijven.
definiëren wat is een klinisch (werkend)
taalwetenschapper ? Huidig basis
opleidingsniveau beschrijven door
huidige opleidingen (algemene)
taalwetenschappen met elkaar te
vergelijken?
Er is een beroepsprofiel klinische
linguïstiek, deze zou uitgebreid kunnen
worden voor de hele doelgroep klinisch
werkend taalwetenschapper:
basisbeschrijving moet gedragen
worden door de opleidingen
(Beroepscode).

2017

Gesprekken met Vektis

Versie november 2020

bestuur & Vektis

Invullen RfC aanvraag BIG code.

De aanwezigheid van klinisch linguïsten
in de (digitale) communicatie aan
zorgverzekeraars wordt niet

Contact NVLF

Bestuur & NVLF

Registratie en specialisatie

Oriëntatie andere
beroepsverenigingen:
Geaccrediteerd onderwijs

internet

Registratie en specialisatie.

onderbouwd. Daarom kan Vektis het
verzoek niet verder in behandeling
nemen.
Registratie in AGB is louter noodzakelijk
voor de identificatie van zorgpartijen in
de (electronische) communicatie met
zorgverzekeraars. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het declaratieverkeer.
Identificatie van zorgpartijen is alleen
noodzakelijk als de verstrekte zorg ook
werkelijk bij een zorgverzekeraar voor
vergoeding in aanmerking komt. Als er
geen noodzaak is om uit gronde
herkenbaar te zijn, heeft registratie in
AGB geen enkel nut.
De NVLF en het Landelijk Overleg
Opleidingen Logopedie (voorheen SROL) hebben op 11 juni 2018 unaniem
besloten om geen erkende specialisaties
binnen de logopedie te ontwikkelen.
Stappen die genomen moeten worden
van leden gestuurde vereniging naar
beroepsvereniging, blijken nauwelijks
realiseerbaar voor de te kleine
vereniging.
(Geen betaalde krachten/ alleen
vrijwilligers met steeds minder tijd.)
Onderzoeken mogelijkheden om aan te
haken bij andere beroepsvereniging.
Bespreken met leden om lidmaatschap
VKL te verhogen, zodat mensen betaald

Versie november 2020

worden voor opdrachten en dat er dan
ook producten opgeleverd worden!
Start werkgroep
2018

website

Bestuur/ designers

Ontwerpen website
Transparantie VKL
Aantal leden vergroten.

Contact andere
(beroeps)verenigingen

Marije van der StaaijMulder en Annette
Scheper (VKL), Nicole
Houdijk
(beleidsmedewerker/
adviseur Kentalis),
Monique Post (directeur
NVO) en Marieke Visser
(beleidsadviseur NVO)

Samenwerking: krachtenbundeling
vanuit organisaties
Registratie en specialisatie.

PR

bestuur

Leden werven/ PR VKL

Versie november 2020

Nieuwe website gelanceerd: Alumni
van de Universiteiten met een klinische
aantekening mogen zich klinisch linguïst
noemen en mogen lid zijn van de VKL
Leden werven.
1. Beschrijf beroepscode / huishoudelijk
reglement
2. Beschrijf beroepscompetentieprofiel
3. Beschrijf basis vakbekwaamheid
vanuit wat er nu is
(Universiteiten en na en
bijscholing)
Waar moet een klinisch linguïst
aan voldoen?
4. Beschrijf stapsgewijs modulair na en
bijscholingsonderwijs (75%
linguïstisch en 25% anders vb
neurologie, neuropsychologisch,
ethiek, etc.)
5. Relateer dit aan een postdoctoraal
programma
6. Inventariseren mogelijkheid tot
krachtenbundeling vanuit
organisaties
Aanwezig op congressen met een VKL
stand

huishoudelijk reglement

bestuur

Transparantie activiteiten VKL

Meerjarenbeleidsplan VKL
met jaardoelen

bestuur

Transparantie activiteiten VKL

intervisiegroepen

Kennisuitwisseling: opzet Transparantie activiteiten VKL
van landelijk naar
Mogelijkheid voor leden om
regionaal
regionaal VIO’s te organiseren en
zich bij intervisiegroepen aan te
sluiten
VKL Intervisiegroep
Transparantie activiteiten VKL/
afasie Noord en RuG
consensus over stagedoelen/
inhoud

stageprofiel

Afgerond en op website geplaatst.
Nieuwe leden krijgen bij aanmelding het
reglement toegestuurd.
Afgerond en op de website geplaatst.
Jaarlijkse evaluatie van doelen en
afstemming in ALV.
Dynamisch stuk: staat op de website

Dynamisch stuk: staat op de website

2019-2020

beroepscompetentieprofiel

werkgroep

Beschrijf basis kennisniveau,
vakbekwaamheid en vaardigheden

2020: concept beroepscompetentie
profiel

2020

Concept
beroepscompetentieprofiel
postdoctoraal programma:
Beschrijf stapsgewijs
modulair na en
bijscholingsonderwijs (75%
linguïstisch en 25% anders vb
neurologie,
neuropsychologisch, ethiek,
etc.)

Alle leden

Aanpassen / onderbouwen
competentieprofiel dmv EPA’s
competentieprofiel dmv EPA’s

Werkgroepen formeren: EPA’s
beschrijven.
VKL leden kunnen na en bijscholing
volgen via de PE opleidingen van NIP en
NVO. Zij krijgen hier geen
accreditatiepunten voor, maar kunnen
wel deelnemen om hun expertise te
verbreden.

Na en bijscholing

bestuur

Vergroten kennisniveau,
vakbekwaamheid en vaardigheden

VKL leden kunnen na en bijscholing
volgen via de PE opleidingen van NIP en
NVO. Zij krijgen hier geen

Versie november 2020

werkgroep

Planning
voor 2021

Beroepscode
Koppelen aan
competentieprofiel, huidige
master opleidingen en
postdoctoraal programma

Versie november 2020

werkgroep

basis kennisniveau,
vakbekwaamheid en vaardigheden
competentieprofiel dmv EPA’s

accreditatiepunten voor, maar kunnen
wel deelnemen om hun expertise te
verbreden.
VKL ondersteunt cursussen: STAP,
PROMPT, Intervisie
Presentatie competentieprofiel en EPA’s
op symposium VKL

