
 

 

 

Commissie/werkgroep: Opleidingscommissie 

Commissieleden 
Naam Mailadres 

Lesley Bosschaart lesleybosschaart@stottercentrumrotterdam.nl 

Eeuwkje Kraak eeuwkjekraak@logopediejoure.nl 

Ellen Laroes elaroes@hotmail.com 

Nicole Roukema nroukema@stottercentrumrotterdam.nl   

Contact Opleidingscommissie opleiding@nedverstottertherapie.nl 
 

Contactpersoon OC 2020:  Lesley Bosschaart 

Contactpersoon OC 2021:    Lesley Bosschaart 

Jaarverslag 2020 

 Wat zijn de doelen geweest voor 2020 

1. De NVST-leden/aspirantleden faciliteren bij de (her)registratie van het EFS middels de bijbehorende 
Formats. Het verzamelen, oplossen en/of doorsturen van knelpunten en vragen rondom de 
(her)registratie bij het EFS. 

2. Contacten onderhouden met EFS rondom (her)registratie & randzaken. 
3. Contact leggen met het CIOOS over mogelijke toetreding van therapeuten in EFS 
4. Contacten onderhouden met bestuur NVST, en NVLF rondom (her)registratie NVLF-register 

stotteren en mogelijkheden m.b.t. kwaliteitsdifferentiatie binnen de logopedie 
5. Het aansturen van onderlinge samenwerking tussen de Nascholing-, Literatuur- en 

Themawerkgroep. Daaruit voortvloeiend: het beoordelen van de studiemiddagen georganiseerd 
door de Studie-, Literatuur- en Themawerkgroep. 

6. Bekijken van mogelijkheden om een aparte uurs-prestatiecode voor Broddelen te krijgen 
7. Inventariseren naar het bestaansrecht van de OC, onderzoeken of er nieuwe taken kunnen worden 

gevonden. 
 

 Wat is daarvan bereikt in 2020? 

1. De vragen rondom de (her)registratie zijn beperkt gebleven omdat er slechts incidenteel iemand in 

dit kalenderjaar voor (her)registratie is opgegaan. De door de OC ontwikkelde formats voor 

(her)registratie op de NVST website zijn nog actueel 
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2. EFS vragen/kwesties die terechtkomen bij de OC die de door de OC niet beantwoord kunnen 

worden, zijn doorgespeeld aan Mark Pertijs als contactpersoon EFS van Nederland. Dit zijn zaken 

geweest als het geven van transparantie over de te betalen bedragen aan de EFS, meldingen na 

indienen portfolio, email EFS dat er jaarlijks het portfolio ingevuld zou moeten worden, e.d. 

De ledenlijst EFS – NVST kan niet AVG-proof gekoppeld worden. De OC heeft de leden van de NVST 

bekeken in het openbare deel van de EFS-site. Besloten is om op de ALV kenbaar te maken dat, via 

eventueel een printscreen, leden hun EFS-registratie doorgeven aan het secretariaat. 

 

3. Er is contact geweest met het CIOOS i.v.m. mogelijk toetreden tot de EFS. Hier is door CIOOS geen 

vervolg aangegeven. Er ligt blijkbaar geen belangstelling. 

4. Er zijn dit jaar geen nieuwe vragen binnen gekomen van het bestuur waarover de mening en/of een 

advies van de OC werd gevraagd. Wel is de OC verzocht om met het bestuur en de EFS te gaan 

sparren wat de EFS kan beteken voor de profilering stottertherapeut in Nederland. Die gespreken 

zullen in 2021 worden gevoerd. 

 

5. De onderlinge samenwerking tussen de genoemde werkgroepen heeft vorm gekregen door de 

coördinerende functie die Leonoor Oonk op zich heeft genomen. Bij de ALV studiemiddag in 

november was er een combinatie van spreker en voorbereidende opdracht in de vorm van een 

literatuur studie. Ook voor de komende 2 jaar zijn er omschreven plannen van de werkgroepen 

m.b.t. de studiemiddagen. Er wordt inmiddels een draaiboek gevolgd. Op deze manier kan de OC 

over duidelijke informatie beschikken om studiepunten toe te kennen. Via het ingevulde format 

met de verantwoording van de puntentoekenning wordt de EFS geïnformeerd door de OC zodat 

leden kunnen volstaan met het uploaden van hun certificaat en behaalde punten in hun EFS-

portfolio.  

 

6. Het toekennen van een prestatiecode Broddelen – uursbehandeling is nog  ‘herbezocht’ maar we 

zijn hier afhankelijk van NVLF die daar echter geen noodzaak toeziet. Dit punt wordt hiermee 

afgesloten voor de OC. 

7. Er is gesproken over eventuele nieuwe taken van de OC maar op advies van het bestuur blijft de OC 

bij de bekende taken. 

 Wat is er (nog) niet bereikt?  

Alle genoemde punten zijn opgepakt en zullen deels aandacht blijven vragen. Er ligt op dit moment een 
andere basis dan voorheen m.b.t. de registers NVLF (register Stotteren). Hierdoor is dit punt nu een 



bespreekpunt tussen het bestuur NVST en de NVLF. Wanneer daartoe aangezocht kan de OC adviezen 
formuleren. 

 Waar gaat de werkgroep verder mee in 2021? 

1. De NVST-leden faciliteren bij de (her)registratie van het EFS middels de bijbehorende Formats. Het 
verzamelen, oplossen en/of doorsturen van knelpunten en vragen rondom de (her)registratie bij 
het EFS. 

2. Contacten onderhouden met EFS rondom (her)registratie & randzaken. 
3. Contacten onderhouden met bestuur NVST, en NVLF rondom (her)registratie NVLF-register 

stotteren en mogelijkheden m.b.t. kwaliteitsdifferentiatie binnen de logopedie 

4. Het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de Nascholing-, Literatuur- en 

Themawerkgroep. Daaruit voortvloeiend: het beoordelen van de studiemiddagen georganiseerd 

door de Studie-, Literatuur- en Themawerkgroep. 

5. Ondersteuning van het bestuur van de NVST waar gewenst. Meedenken met EFS-NVST profilering 

stottertherapeuten in NL. 

6. Kritisch blijven kijken naar het bestaansrecht van de OC, onderzoeken of er nieuwe taken kunnen 

worden gevonden wanneer nodig 

Zie voor verder info het Jaarplan OC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarplan OC 2021 
 

 Wat zijn de doelen/speerpunten voor 2021? 
 

1. Het aansturen van onderlinge samenwerking tussen de Nascholing-, Literatuur- en 
Themawerkgroep. Daaruit voortvloeiend: het beoordelen van de studiemiddagen georganiseerd 
door de Studie-, Literatuur- en Themawerkgroep op basis van hiervoor ontwikkelde formats. 

2. De NVST-leden en Nederlandse collega’s (CIOOS-geschoold) faciliteren bij de (her)registratie van het 
EFS via de bijbehorende formats. Het verzamelen, oplossen en/of doorsturen van knelpunten en 
vragen rondom de (her)registratie bij het EFS. 

3. Contacten onderhouden met EFS rondom (her)registratie & randzaken. 
4. Ondersteuning van het bestuur van de NVST waar gewenst. Meedenken met EFS-NVST profilering 

stottertherapeuten in Nederland. 
5. Kritisch blijven kijken naar het bestaansrecht van de OC, onderzoeken of er nieuwe taken kunnen 

worden gevonden wanneer nodig. 
 

 Wat is het belang om aan deze doelen te werken binnen de OC?  
 
Doelen 1, 2 en 3: het belang van deze doelen is NVST-leden te voorzien van adequate tools en up-to-
date kennis welke zij kunnen gebruiken bij het (her)registeren binnen de EFS en binnen het NVLF-
register voor stotteren. 
 
Doel 4: meedenken met EFS-NVST profilering stottertherapeuten in Nederland. 
 
Doel 5: onderzoeken of OC bestaansrecht heeft in de structuur van en door werkzaamheden binnen de 
NVST. 
 

 Wat maakt dat dit nu prioriteit heeft? 
 

Stimuleren van professionele ontwikkeling van NVST-leden. En behoud van leden en het werven van 
nieuwe leden (ECSF- of CIOOS-geschoold) binnen de NVST.  
 

 Welke (meetbare of zichtbare) resultaten wil de OC behalen? 
 
De OC wil behalen dat de NVST-leden zich op makkelijke, doelmatige wijze kunnen blijven 
(her)registeren binnen het EFS-register. 
De OC wil behalen dat de NVST-leden actief bijdragen aan inhoud voor het EFS-portfolio via de 
werkgroepen Nascholing, Literatuur en Thema’s die studiemiddagen organiseren. 
 
 



 Welke acties worden hiervoor uitgezet door de OC? 
 
Ongeveer drie vergaderingen van de OC per jaar; overleg met het NVST-bestuur; overleg met het EFS-
bestuur; samenwerking met de werkgroepen Nascholing, Literatuur en Thema’s die onder de poot van 
de OC vallen. 
 

 Wie of wat is voor nodig om ervoor te zorgen dat deze acties gaan slagen?  
 
Samenwerking met het NVST-bestuur, het EFS-bestuur, de NVST-werkgroepen en mogelijk de NVLF. 
Transparantie/openheid over de doelen van de OC. 
 

 Heeft de OC versterking nodig? 
 

Momenteel heeft de OC geen versterking nodig. 
 

 Heeft de OC een financieel budget nodig? Graag toelichting. 
 

Aangezien de OC-leden vergaderen via Skype en er op dit moment geen zicht is op andere kosten, is de 
verwachting dat in 2021 geen kosten zullen worden gemaakt door de OC.  
 

 

 

 


