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Verslag Studentenraad 8 maart 2022 

 
 
Datum   Dinsdag 8 maart 2022, 18.30-20.30 uur 
 
 
Locatie   Teams 

 
Aanwezig Marjon Mulders-De Graaff (Proeducation), Nadia Zibai (Hogeschool 

Rotterdam), Ilse Langevoort (Windesheim Zwolle), Renee Vermeer 
(Proeducation), Margot van der Veen (MA Toegepaste taalwetenschap, VU), 
Maaike Scholte van Mast (Proeducation), Anne Fransen (Hanze Hogeschool 
Groningen), Wilyone Seedo (Windesheim Almere), Dian Verberne-Nuijten 
(LOOL), Charlotte Piers (NVLF). 

 
Afwezig Conner Leenders (Zuyd Hogeschool), Maaike Frijns (Zuyd Hogeschool). 
 
 
 

 

Nieuwe en vertrekkende leden 

- Dian Verberne is vanaf nu namens het LOOL bij de bijeenkomsten van de Studentenraad 

aanwezig. 

- In november was zij er ook al, maar dit is ook de eerste ‘normale’ bijeenkomst van Nadia 

Zibai.  

- Marjon Mulders-De Graaff (Proeducation) schuift een keer aan om te kijken of zij Maaike en 

Renee zou willen opvolgen. 

- Conner Leenders en  Maaike Frijns zijn vanaf nu namens Zuyd bij de studentenraad 

betrokken. Helaas kon zij beide niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. In juni zijn zij er wel. 

- Anne en Maaike laten weten in juni voor het laatst aanwezig te zijn.  

 

Stand van zaken jaardoelen 

Anne en Wiyone hebben het jaardoel wat zij voor hun rekening zouden nemen (ontwikkelen van een 

Digitale Logopediekast) uitgewerkt en vragen de overige leden om feedback. Er wordt onder meer 

gesproken over hoe de kwaliteit van de materialen kan worden gecheckt, het platform waar de 

database moet komen te staan (community? speciale website a la Telelogopedie.info?) en voor wie 

de database zal zijn (studenten en/of logopedisten)? 

Afgesproken wordt dat Anne het plan rondstuurt en daarop gereageerd kan worden of vragen 

gesteld kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst in juni zullen zij weer terugkoppelen. 

De overige jaardoelen worden vanaf nu opgepakt. Vanaf de bijeenkomst in juni zullen we 

bijvoorbeeld een lid van een commissie bij de NVLF uitnodigen. De taken van Margot zullen worden 

verdeeld. 
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Taakverdeling 

In november is gesproken over een taalverdeling en het geven van een rol of taak aan ieder lid van 

de studentenraad. In november kon nog niet alles verdeeld worden omdat er de nodige wisselingen 

zijn. Dat is op dit moment nog steeds het geval, dus we spreken af te wachten tot we weer compleet 

zijn en in het najaar opnieuw naar deze taakverdeling te kijken. 

 

NVLF Jaarcongres 2022 

Programmacommissie 

De NVLF is opzoek naar een studentlid voor de programmacommissie. Afgelopen twee jaar heeft Ilse 

dit gedaan, dus zij geeft een korte toelichting. Afgesproken wordt dat de studentenraad tot eind van 

de week heeft om te reageren, anders wordt dit breder uitgezet.  

 

Studenten en het congres 

De NVLF vraagt zich af  hoe meer studenten kunnen worden geënthousiasmeerd voor het congres.  

Benoemd wordt dat studenten nauwelijks of geen congreservaring hebben, dus dat het congres wat 

overweldigend op hen kan overkomen. Belangrijk is dus om het in de communicatie laagdrempelig, 

klein en dichtbij te maken. Benadruk dat het congres minder overweldigend is dat zij denken. De 

workshops worden bijvoorbeeld in kleine groepen gegeven. Maak het klein en inzichtelijk. 

De mogelijkheid om terug te kijken is voor studenten van grote meerwaarde, dus dat kan helpen in 

de communicatie richting studenten. Net zoals de korting die zij krijgen op de toegang. Ook het 

netwerken is een pluspunt. 

Een derde tip is het zichtbaarder maken van studenten op het congres. Dus hen bijvoorbeeld ook 

terug laten komen in de filmpjes die worden getoond. De bijdrage van Margot in 2021 was een mooi 

voorbeeld. Op deze manier kunnen zij zich meer met het congres identificeren.  

Een praktisch punt is dat het congres conflicteert met de lessen. Niet overal, bij de HAN kan 

bijvoorbeeld het bezoek aan het congres worden ingezet voor studiepunten. Dian neemt dit me naar 

het LOOL. 

De NVLF zou om een beter beeld te krijgen een enquête kunnen uitzetten onder studenten om naar 

hun behoeften m.b.t. het congres te vragen.  

 

Update Logopedie.nl 

De NVLF is op zoek naar studenten Er wordt gedacht aan een vierdejaarsstudent, maar is dat 

realistisch? Verschillende leden die in hun vierde jaar zitten laten weten het erg druk te hebben. 

Beter is misschien om derdejaars te vragen, die hebben meer ruimte. Of een net afgestudeerde 

logopedist, die het bijvoorbeeld als vakantiebaantje in de zomer kan doen of om tijd tussen studie en 

werk te overbruggen. 
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Rondvraag  

- Hoe houdt de NVLF studenten vast na hun afstuderen? (Ilse n.a.v. VB) 

Studenten die geen lid blijven na hun afstuderen missen bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsbrief van 

de NVLF en daarvoor veel informatie over het vak.  Veel studenten worden in hun eerste jaar 

studentlid van de NVLF, maar merken daarna niet zo veel meer van de vereniging. Wel krijgen zij de 

nieuwsbrief die (te?) vaak wordt gemaild en niet echt op hen van toepassing is. 

Er wordt een idee geopperd voor een nieuwsbrief speciaal voor studenten. Gedacht wordt aan vier 

keer per jaar: na iedere bijeenkomst van de studentenraad, zodat ook het verslag van de bijeenkomst 

en evt. andere zaken m.b.t. de studentenraad gedeeld kunnen worden. Een nieuwsbrief speciaal 

voor studenten staat op de agenda van de NVLF, maar de vraag is: is een nieuwsbrief het juiste 

medium. De NVLF gaat dit voorjaar een ledencommunicatie-onderzoek uitvoeren, waarmee hopelijk 

meer inzicht wordt verkregen in o.a. communicatiebehoefte van studenten logopedie. De 

studentenraad zal ook benaderd worden voor dit onderzoek en de werving van deelnemers. 

Dian laat weten dat studenten door de opleiding worden gevraagd lid te worden om bij de database 

van artikelen en om bij de richtlijnen te kunnen, maar studenten geven aan dat zij dit ook kunnen 

vinden via Google. 

Er moet worden gekeken hoe we de NVLF in die vier jaar onmisbaar kunnen maken.  

Reden om wél lid te worden is de verbinding met het vak en collega’s die belangrijk wordt gevonden. 

 

- Instagram (Margot, Wilyone en Renee) 

Margot, Wilyone en Renee houden het Instagramaccount van de NVLF bij. Gericht op studenten 

logopedie en jonge logopedisten. Zij maken veel verschillende, leuke content. Afgelopen tijd is 

gewerkt aan het vullen van het account en krijgen van volgers. Vanaf komende week (of weer 

daarop) grootser gedeeld in o.a. de nieuwsbrief.  

Voorgesteld wordt ook nieuwe leden voor de studentenraad te werven via Instagram. Margot maakt 

een post die linkt naar de website met meer info en de wervingstekst: www.nvlf.nl/studentenraad.  

 

- Foto’s (Charlotte) 

Willen die nog geen foto op www.nvlf.nl/studentenraad hebben staan een foto aanleveren, zodat 

deze pagina weer up to date is.  

 

- Budget voor activiteiten 

De studentenraad zou graag een activiteit met elkaar organiseren en wil graag weten wat hiervoor 

het budget is. Charlotte geeft aan dat een plan gemaakt kan worden en hiermee budget gemaakt kan 

worden. De studenten willen echter liever eerst een budget horen en gaan dan kijken hoe zij dat 

invullen. Charlotte informeert naar de mogelijkheden. 

 

http://www.nvlf.nl/studentenraad
http://www.nvlf.nl/studentenraad
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- Volgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juni in Woerden. Met eten vanaf 18.00 uur. Start 

vergadering om 18.30 uur.  

Daarnaast zijn er nog bijeenkomsten op 30 augustus en 15 november. 

 

Actielijst 

- Links filmpjes NVLF en webinar dyslexie nogmaals sturen (Charlotte) 

Webinar Dyslexie: https://www.nvlf.nl/terugkijken-webinars/  
Filmpje over de structuur van de NVLF: https://youtu.be/_YAGaycK0o4  (Spoel even door naar 1.15 
voor meer info over de structuur van de NVLF) 
 

- Data 2022 delen (Charlotte) 

- Plan Digitale Logopediekast rondsturen (Anne en Wilyone) 

- Instagrampost tbv werving Studentenraad (Margot) 

- Wervingstekst nogmaals rondsturen (Charlotte) 

- Informeren naar budget voor activiteit (Charlotte) 

https://www.nvlf.nl/terugkijken-webinars/
https://youtu.be/_YAGaycK0o4

