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Professionalisering van de klinische linguïstiek 
 

Speerpunten 2013 – 2014 Vereniging voor Klinische linguïstiek 

 

Aanleiding 

Het bestuur van de VKL is in 2010 begonnen met het opstellen van speerpunten om meer focus in het 

beleid van de vereniging te krijgen. De gestelde speerpunten waren gericht op “verstevigen” en 

“bekend maken” van onze beroepsgroep. De richtlijnen en de website stonden hierbij centraal. Het 

huidige bestuur erkent de kracht van het werken volgens speerpunten en stelt voor de komende twee 

jaar de doelen bij. 
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De komende twee jaar zal de vereniging zich richten op verdere professionalisering van het beroep 

klinisch linguïst in de praktijk. Diverse belangrijke stappen zijn de afgelopen jaren genomen: er is een 

beroepsprofiel, richtlijnen voor afasiologen en TOS en een website. Binnen de vereniging is besloten 

om niet toe te werken naar een BIG registratie. Een verdieping in de professionalisering zal gezocht 

worden in versteviging en zichtbaarheid in de mark. Dit wordt uitgewerkt in de volgende twee 

doelstellingen. 

 

1. Versteviging van krachtenbundeling 

De klinisch linguïsten met specialisatie afasiologie heeft het afgelopen jaar een ontwikkeling 

doorgemaakt met de komst van een kennisplatvorm: AfasieNet. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen de SAN, NVAT en de VKL. Het doel is gericht op kennis delen 

en verbinden. AfasieNet organiseert jaarlijks een meerdaagse conferentie, heeft een website 

en er zijn diverse werkgroepen opgericht.In 2012 is het netwerk opgezet: de samenwerking 

tussen SAN, NVAT en VKL is vormgegeven waarbij twee leden van de VKL zitting hebben in 

de stuurgroep. De eerste conferentie is georganiseerd en er is een website gelanceerd. In de 

komende periode zal het netwerk verder ontwikkeld moeten worden waarbij met name de 

werkgroepen actief moeten worden. 

 

Doelstelling: 

Begin 2015 is de structuur van de VKL aangepast op het AfasieNet: 

- Inhoudelijke afstemming is geregeld: inhoudelijke werkgroepen binnen VIO afasie vinden 

plaats binnen de werkgroepen van het AfasieNet en er is duidelijkheid over inhoudelijke 

afbakening tussen AfasieNet en VKL. 

- Organisatorische afstemming is geregeld: vergaderstructuur van het VIO afasie en de 

ALV VKL is afgestemd op het AfasieNet 

 

2. Bevorderen van nieuwe ontwikkelingen 

We willen bij de klinische linguïsten met specialisatie taalontwikkelingsstoornissen een 

vergelijkbare ontwikkeling stimuleren als bij de afasiologie. De VKL neemt het initiatief voor 

het opzetten van een kennisnetwerk voor TOS. Hierin zal samenwerking worden gezocht met 

partners van andere verenigingen (NVSST en WAP) en organisaties (Auris, Kentalis, 

Taalexpert) om krachten te bundelen, versplintering te voorkomen en daadkracht te vergroten. 
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Doelstelling: 

Begin 2015 is er een kennisplatvorm opgericht voor TOS: 

- Binnen het VIO TOS is draagvlak gecreëerd  

- Alle samenwerkingspartners zijn bijeen geweest voor een behoeftepeiling 

- Er is een stuurgroep waarin alle samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd 

- Er is een eerste conferentie georganiseerd en werkgroepen opgezet (website?) 

 

Ontwikkelingen binnen de vereniging die buiten deze doelstellingen vallen maar wel raakvlakken 

hebben met professionaliseren (zoals bijv. het verkrijgen van eerste lijns tarieven) zullen niet door het 

bestuur geïnitieerd worden maar wel ondersteund. 

 

April 2013 

 

Het VKL bestuur, 

Joost Hurkmans 

Anke Harbers 

Audrey Franssen 

Lieke Kuipers 

Marije v.d. Staaij  


