
 
 

Activiteitenplan Wetenschapsraad 2021 

Doelstelling(en) Te behalen resultaten Planning Activiteiten 

1 De wetenschapsraad signaleert actief welke kennishiaten er 
zijn in het logopedisch werkveld. Wanneer wetenschappelijke 
evidentie reeds beschikbaar is, zorgt de wetenschapsraad 
ervoor dat deze kennis bij het werkveld in beeld wordt 
gebracht. 

Tenminste blogs van de leden van de 
wetenschapsraad in minimaal 5 edities 
van het tijdschrift logopedie in 2021.  

Doorlopend - Blogs 
- Optioneel en in overleg bijdrage leveren aan artikelen 
logopedie, nieuwsbrief, vlog, podcast, vodcast. 

2 De wetenschapsraad maakt de behaalde resultaten in 2020 en 
geplande activiteiten in 2021 inzichtelijk door middel van het 
opstellen van een jaarverslag.  

Jaarverslag 2020 en activiteitenplan 
2021 publiceren op website. 

Bijeenkomst 
1 

- Opstellen jaarverslag 2020 en publiceren op website NVLF. 
- Opstellen activiteitenplan 2021 en publiceren op website 
NVLF.  

3 De wetenschapsraad informeert leden van de NVLF actief over 
de voor leden relevante onderwerpen waar zij gedurende 2021 
aandacht aan besteden.  

Per bijeenkomst een bericht in de 
nieuwsbrief. 

Doorlopend - Aan het einde van de vergadering inventariseren wat kan 
worden gecommuniceerd met leden.  
- Schrijven en indienen nieuwsbericht per bijeenkomst. 

4 De wetenschapsraad levert een bijdrage aan het inhoudelijk 
programma van het NVLF Jaarcongres 2021.  

Programma NVLF congres 2021 
Indien van toepassing een of meerdere 
workshops. 

Bijeenkomst 
1, 2, 3 

- Lid afvaardigen voor programmacommissie voor 
samenstellen inhoudelijk programma en benaderen sprekers. 
- Meedenken tijdens bijeenkomst WR 
- Indien van toepassing het verzorgen van een of meerdere 
workshops.  

5 De wetenschapsraad monitort de voortgang en motiveert 
logopedist-onderzoekers tot  uitvoering van de Kennisagenda 
logopedie.  

Up-to-date overzicht van lopend 
onderzoek en aantoonbaar in 2021 
gestart onderzoek naar kennisagenda 
logopedie. 

Doorlopend 
 

- Bijhouden voortgang in overzicht. 

- Logopedist-onderzoekers actief stimuleren en motiveren 

om onderzoek uit de kennisagenda op te pakken.  
 

6 De wetenschapsraad adviseert de NVLF zowel (vak)inhoudelijk 
als procesmatig ten aanzien van het ZonMw Programma 
Paramedische Zorg.  

Voortgang Programma Paramedische 
Zorg 

Doorlopend - Inhoudelijk en procesmatig adviseren. 
- Meeschrijven subsidieaanvragen.  

7 De wetenschapsraad draagt actief bij aan de totstandkoming 
van subsidieoproepen, indienen van subsidieaanvragen en 
daaruit voortvloeiend onderzoek in overleg met de NVLF. 

Goedgekeurde subsidieoproepen voor 
de nog komende rondes uit het 
Programma Paramedische Zorg in 2021 

Doorlopend - Adviseren, schrijven, indienen, uitvoeren subsidieaanvragen 
programma paramedische zorg.  
- Verbinden van relevante stakeholders. 

8 De wetenschapsraad formuleert doelstellingen voor 2022 en 
legt deze vast in  een activiteitenplan op voor 2022. 

Activiteitenplan 2022 Bijeenkomst 
3, 4 

- Opstellen activiteitenplan 2022 

9 De wetenschapsraad adviseert de NVLF gevraagd over actuele 

vraagstukken van leden en het bureau. 

 Bijeenkomst 
1, 2, 3, 4 

- Vragen van leden/NVLF wordt als vast onderdeel 
opgenomen in de agenda.  
- Indien van toepassing worden de vragen geagendeerd. 


