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Jaarverslag 2020 

A. groep Literatuur 

• Wat waren de doelen voor 2020? 

▪ Het bevorderen van inzicht in en kennis van actuele literatuur rondom vloeiendheidsstoornissen 
(internationaal). De commissie literatuur (als subcommissie tot april 2020) gaat zelf op zoek naar 
interessante artikelen voor leden en deelt haar bevindingen. 

▪ De commissie literatuur biedt aan de kwaliteitskringen die op een bepaald onderwerp verdieping zoeken 
aan om relevante artikelen aan te dragen over het betreffende onderwerp. 

▪ De commissie literatuur zet zich in voor het ondersteunen van leden in het lezen van wetenschappelijke 
artikelen door het aanbieden van een studiemiddag Journalclub. Allereerst bekwaamt de commissie 
zichzelf. 

▪ De commissie literatuur zoekt ondersteunende literatuur voor de studiemiddagen die gegeven worden 
en deelt deze met de leden. De organisator van de studiemiddag kan hiervoor contact opnemen met de 
commissie, maar de commissie zal ook actief de organisatoren benaderen. 

▪ De commissie literatuur levert een bijdrage aan de gezamenlijke overlegmomenten tussen de 
verschillende werkgroepen van de NVST om zo de acties op elkaar af te stemmen.  

 

• Wat is daarvan bereikt? 
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▪ De commissie literatuur heeft zich bekwaamd in het kritisch lezen en beoordelen van 
onderzoeksliteratuur , alsmede het invullen van het format leeservaring EFS . Vervolgens is het idee 
uitgewerkt voor de organisatie van een Journalclub studiemiddag. De realisatie heeft nog niet plaats 
kunnen vinden in 2020 vanwege een herorganisatie binnen de NVST en Corona-perikelen. Eventueel zal 
er een aparte studiemiddag, d.w.z. niet aansluitend aan de ledenvergadering komen. 

▪ In het voorjaar zijn er subgroepen samengevoegd en is er een grotere club ontstaan, die zich bezig zal 
houden met literatuur en nascholing. De organisatie en praktische werkwijze is nog aan veranderingen 
onderhevig.  

▪ De nieuw gevormde groep heeft literatuur voor de studiemiddag, aansluitend aan de ledenvergadering 
op 6 november 2020, over het onderwerp ACT in de behandeling van stotteren, verzameld en 
beoordeeld en een opdracht gemaakt voor de leden die hier een verdieping in willen en daarmee extra 
scholingspunten kunnen verzamelen.  

• Wat is er (nog) niet bereikt en waarom?  

▪ Het delen van wetenschappelijke artikelen met de leden is wel besproken, maar nog niet gerealiseerd. 
Eerst heeft de werkgroep zichzelf geschoold in het lezen en beoordelen van artikelen. Volgend jaar zal dit 
terugkomen. 

▪ De werkgroep is in 2020 nog niet gekomen tot het aanleveren van specifiek gevraagde literatuur door 
kwaliteitskringen. Dit komt omdat er geen vraag is neergelegd bij d werkgroep. Het is dan ook 
twijfelachtig of dit doel wel past bij de behoefte van de leden.  

 

Ilanda de Dood en Anqelique Oostrijk hebben de werkgroep literatuur in 2020 verlaten.  

 

B. groep Thema’s 

• Wat waren de doelen voor 2020? 

1. We streven ernaar één themapakket per jaar aan te bieden, om zo kennis en ervaring te kunnen opdoen en 
delen.  

2. Dit pakket is voor kwaliteitskringen en small discussion groups te gebruiken. Hier kunnen punten mee 
verdiend worden voor het EFS-register. Voor het verslag kan het format Appendix D gebruikt worden. Dit kan 
getekend worden door alle deelnemers en geüpload in het EFS-register.  

3. We denken aan het themapakket ‘ACT bij ouderbegeleiding’ voor 2020 en ‘Motiverende Gespreksmethodiek’ 
voor 2021, we zullen deze onderwerpen voorleggen aan de leden op de ALV van november 2019.  

4. Samenwerking en goede communicatie met de werkgroepen nascholing, literatuur en de 
opleidingscommissie  

 



 

 

• Wat is daarvan bereikt? 

Voor de studiemiddag ‘ACTief opvoeden binnen de ouderbegeleiding van stotterende kinderen in de 
basisschoolleeftijd’ door Femke de Smit op 12-11-2020 hebben we een themapakket samengesteld. Het pakket voor 
zes studiepunten bestond uit:  

• Beschrijving studie-activiteit NVST 12-11-2020 volgens format  

• Artikel ‘Oudercursus op basis van ACT’ van Denise Matthijssen en Denise Bodden  

• Hoofdstuk over ACT uit het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’  

• Handout stotteren en ACTief opvoeden bij jonge KDS van Femke de Smit  

• De hexaflex van psychologische inflexibiliteit  

• De hexaflex van psychologische flexibiliteit  

• www.actiefopvoeden.nl: onder het kopje downloads staan geluidsbestanden van oefeningen uit het boek.  
Zes extra studiepunten konden behaald worden door het boek ‘ACTief opvoeden’ van Denise Matthijssen te lezen en 
hierover vier vragen te beantwoorden en bij ons in te leveren.  
 
De studiemiddag werd door 45-50 leden online gevolgd en als zeer positief ervaren.  
Negen leden hebben de aanvullende opdracht voor zes extra studiepunten gedaan. We hebben de opdrachten als 
voldoende kunnen beoordelen. Deze leden zullen zes extra studiepunten krijgen.  
 

• Wat is er (nog) niet bereikt en waarom?  

Eind maart zijn de werkgroepen Studiedagen, Thema’s en Literatuur samengevoegd in de werkgroep Nascholing. De 
planning, onderlinge communicatie en de aansturing van de subgroepen moeten beter.  

Met een helder draaiboek, een goed jaarplan, één mailadres voor alle leden van de groep 

(nascholing@nedverstottertherapie.nl) en gezamenlijke online-vergaderingen zal dat vast beter gaan.  
 

C. groep Studiedagen 

 Wat waren de doelen voor 2020? 

Het verzorgen van twee studiemiddagen na de Algemene Ledenvergadering door sprekers uit te nodigen en punten 
aan te vragen. 

 Wat is daarvan al bereikt in 2020? 

In verband met corona en online vergaderen, is de studiemiddag van mei 2020 niet doorgegaan en verplaatst naar 12 
november 2020.  

Op 12 november 2020 verzorgde Femke de Smit de workshop ‘ACTief opvoeden binnen de ouderbegeleiding van 
stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd’.  De workshop was online. 

Er is door de werkgroep een lijst gemaakt van studiemiddag-onderwerpen, die eerder besproken zijn in de 
subwerkgroepen èn onderwerpen die genoemd zijn door leden tijdens een ALV. 



 

 

De volgende onderwerpen staan (op ranking) in de top 9. We gaan met deze onderwerpen aan de slag, te beginnen 
bij Stotteren en TOS en Stotteren en autisme. Stotteren en TOS/Stotteren en autisme/Neurogeen 
stotteren/Temperament m.n. de behandeling/Het leren bestuderen van wetenschappelijke artikelen in kleine 
groepjes/Motiverende gespreksvoering/Studiedag Mini-KIDS-KIDS/Stotteren en het syndroom van Down of breder 
stotteren en een verstandelijke beperking/Lezing van docent van Michael Palin Centre 

 Welke producten heeft dit opgeleverd? 

De deelnemers aan de studiemiddagen ontvingen een certificaat met daarop het aantal studiepunten. 

 Wat is er (nog) niet bereikt? Wat is daar de reden van? 

Twee studiemiddagen hebben we niet kunnen doen. Vanwege Covid-19 is de studiemiddag van mei 2020 vervallen. 

 Waar gaat de werkgroep mee verder in 2021? 

Organiseren van studiemiddagen na de algemene ledenvergadering. 

 

   Jaarplan 2021 werkgroep nascholing 

• Wat zijn de doelen voor 2021? 

In 2020 zijn de groepen studiedagen, thema’s en literatuur samengevoegd. In 2021 willen we graag als één 

groep nascholing verder opereren. Daarvoor moeten we onze subgroepen goed op elkaar afstemmen.  

Het lezen van voor de klinische praktijk relevante wetenschappelijke artikelen willen we bevorderen.  

Een doel is om laagdrempelige studiedagen organiseren die aansluiten bij vernieuwingen in het vakgebied, 

bij trends in de samenleving en bij behoeftes van de leden. Daarbij hoort een themapakket voor inhoudelijke 

verdieping, waarmee ook punten voor de ECSF kunnen worden behaald. Wanneer er geen studiedag is die 

zich leent voor een inhoudelijk studiepakket, dan zal er een pakket worden samengesteld los van een 

studiedag 

 

Welke (meetbare of zichtbare) resultaten willen behaald worden? 

1. de communicatie intern en extern binnen en met de werkgroep nascholing is besproken en genotuleerd  

2. in de nieuwsbrief voor de leden heeft in 2021 minimaal drie keer een bespreking van een aantal artikelen 

gestaan 

3. er hebben twee studiemiddagen plaats gevonden in 2021 

4. De commissie nascholing heeft bij minimaal één van de twee studiedagen een studiepakket met daarbij 

studievragen samengesteld.  

 

• Welke acties worden hiervoor uitgezet? 



 

 

Er wordt een plan opgesteld voor het zoeken naar relevante artikelen en het overbrengen van de (korte) 

inhoud naar de leden.  

Er worden studiemiddagen georganiseerd volgens het bestaande draaiboek. De middagen worden bij 

voorkeur door de eigen leden verzorgd 

Het studiepakket wordt in goed onderling overleg samengesteld. 

Er wordt voor gezorgd dat er studiepunten worden toegekend voor het bijwonen van de studiedag en het 

bestuderen van het studiepakket 

 

• Zijn er nieuwe leden nodig?  

nee 

• Is er een financieel budget nodig? 

Aan de studiemiddagen zijn kosten verbonden voor de spreker en eventueel voor de huur van de ruimte. 

Ook zijn mogelijk er administratieve kosten voor het verzenden van post en het printen van materiaal. 


