
Notulen ALV VDKNR 13-09-2019: 

Aanwezigen: Jan, Ruud, Karen, Floor, Emmeke, Carolien, Ingrid, Ilse en Sandra 

1. Notulen vorige keer:  
Scholingsplan komt terug 
Aula Radboud gaat het jaar dicht. Catering goedkoper, dus effent de kosten van zaal. Maar 
t.z.t. kijken welke locatie evt nieuwe Masterclass 
 

2. Financieel overzicht: (Florentine pp) 
2017-2018 bij elkaar gedaan i.v.m. opstart jaren. 
2018 geld NPI gekregen 
2019: Schenking Huizen (inzet voor docententeam nog te bepalen) 
 
Kascommissie: (Carolien) 
AMBI status niet aan te vragen, Harry tips gegeven 
 
Acties: rouleren taken komt terug bij actiepunten  
 

3. RHA overleg:  
Organisatie RHA is herverdeeld. Daardoor drie verschillende poppetjes in principe, maar 
Janneke is vast aanspreekpunt modulen VDKNR (Lizette en Marjolein voor Masterclass). 
Verdiepingsmodulen (EMB en Jonge Kind): weinig aanmeldingen!  
KNR deel 1 en 2 lijkt solide: 40 geïnteresseerden 
 
Brainstormen over verdiepingsmodulen: workshop? Masterclass? toelatingseisen? 
Marktonderzoek! (Sandra: student neurorevalidatie?) 
Afspraak voor nu: we wachten tot 6 wkn van te voren voordat modules afgezegd worden. 
Kinderfysio dag flyeren voor moduul Jonge Kind, en Keypoint dag moduul EMB. 
Revalidatieartsen participeren in verdiepingsmodulen: is strategische zet (i.v.m. budgetten 
etc). 
Florentine: voor toekomst goed om na eventueel marktonderzoek weer (gedeelte) ALV te 
brainstormen over leerlijn.  
Continuïteit nastreven: bijv. najaar standaard KNR 1 en 2 en in voorjaar evt 1 
verdiepingsmoduul. 
Als niet doorgaat verdiepingsmoduul dan na definitief besluit kijken of workshop of 
masterclass geboden kan worden?! 
 
KNR 1-2: locatie Merem en Hoogstraat (cursusleiders: Ruud en Emmeke) 
Data etc. nog definitief maken 
 
Annuleringsregeling (NPI aanmelding etc) 
 

4. Scholingsbudget (Emmeke Carolien en Sandra) 
Didactische scholing (passend voor CRKBO) zal nu eerste stap zijn. Navraag RHA kosten en 
minimale vereiste voor individuele registratie CRKBO (liefst i.o.m. RHA om op maat te maken 
voor VDKNR). 



Verzoek aan leden VDKNR: welk onderwerp je persoonlijk wil behandelen. Voor eind 
september aandragen bij Karen. Floor kijkt minimale vereiste voor CRKBO na. Het bestuur zal 
contact leggen met RHA voor didactische cursus op maat. 
Taken: 
Emmeke/Sandra: portfolio opbouw: verder uitwerken (lesgeven, etc wat moet hierin!).  
Ruud: document aanvullen met “contract” DIO (minimaal 5 jaar verbonden), 
Kosten beraming maken! 
Ergo team: september 2020: ergo als DIO. Werven! Dus namen en dergelijke voor januari 
2020 aanleveren! 
 

5. CRKBO registratie 
Floor heeft document, zal toegevoegd worden aan notulen 
Carolien zal niet als docent geregistreerd worden aangezien zij zelf heeft aangegeven niet als 
actief docent deel te nemen aan de diverse modules. ALV gaat hiermee akkoord. Carolien zal 
haar rol als organisator (ondersteunende taken) blijven doen.  
Papieren audit: 
2 Onderwijsinstellingen verklaringen geven van onderwijs (200 uren per 5 jaar) / indien niet 
haalbaar dan verantwoording dat je toch aan eisen voldoet.  
 
actie Ilse: standaard document maken en aan notulen toevoegen algemeen 
actie Ruud: standaardbrief kwaliteitseisen) 
Let op: per docent zelf regelen WA-verzekering / beroepsgerelateerd (docent) 
 
Eerste jaar kan VDKNR bekostigen WA verzekering 
 

6. Dropbox gemaakt (Ilse en Florentine) 
Nu zo opgesteld dat versies worden opgeslagen in safe en pas wanneer module draait komen 
de presentaties “vrij” en kun je pas dingen aanpassen. Geen beeldmateriaal! 
Ilse zal opnieuw de link doorsturen voor aanmelding. Handleiding wordt overhandigd. 
Voor toekomst: videomateriaal verzamelen voor VDKNR 
Nieuwe versies nieuwe namen (jaartallen) 
 
Arqive: RHA heeft keuze gemaakt voor opslag materiaal via ander systeem. Minder 
mogelijkheden. RHA zal laten zien wat uiteindelijke functionaliteit is. 
 

7. Moduul Jonge Kind 
Ingrid presentatie 
Alle literatuur mag binnen leeromgeving weer in PDF gezet worden 
Ruud: op dag kinderfysio’s flyers uitdelen 
 

8. Moduul EMB 
N.a.v. evaluatie: gastdocenten geskipt en Prof EMB heeft toegezegd dat zij les wil geven. 
VRA EMB groep had gevraagd om praatje te komen geven over moduul EMB, wordt voorjaar 
2020.  
DACD en werkgroep EMB zijn masterclass aan het organiseren voor EMB. Volgend jaar 
oktober waarschijnlijk. Kijken of we daar als gastdocent ook iets aan toe kunnen voegen 
(workshop?!) 
Kenniskring vanochtend 13-09 overleg: Emmeke heeft informatie doorgegeven 



Maandag oprichtingsvergadering eten/drinken EMB 
Karen: flyers voor Keypoint dag aan RHA vragen 
 

9. KNR 1 en 2 
Deel 1 Hoogstraat en deel 2 Merem eind 2020 start deel 2 (Emmeke en Ruud cursusleiding) 
Deel 1 elke week….. kwam niet in evaluatie naar voren 
Tip Ingrid: draaiboek cursisten 
Conceptdata volgen incl rooster 
 

10. Moduul Logopedie 
Reeds een bijeenkomst.  
Twee modulen: moduul adem-stem (logo-fysio) en moduul eten/drinken/slikken 
Vanmiddag verder, zetten in op voorjaar 2021 
 

11. PR groep 
Ruud vraagt even na of er contact mogelijk is met Diana Brandt. 
Sandra kan website wel aanpassen. 
Karen en Sandra gaan samen zitten voor website (notulen etc moeten ook op website) 
 

12. EBTA 
Nieuwe voorzitter (uit Israël) en Finse vertegenwoordiger vergadering gehad met bestuur 
VDKNR n.a.v. bijeenkomst Brighton. 
Nederland heeft een probleem is conclusie vanuit EBTA. Geen stemrecht meer. 
VDKNR gaat bij volgende vergadering EBTA (in Genève sept 2020) officieel afzeggen. Wel 
onder begeleiding van schrijven waarin staat waarom en welke veranderingen noodzakelijk 
zijn. 
 

13. Masterclass 2020 
Executieve functies? Hoge cognitieve functies? 
CP netwerk: onderzoeksagenda daaruit komt vanuit patiënten uit : gezond ouder worden 
Nieuwe moduul: de ouder wordende CP. Dus dit onderwerp voor toekomst. 
 
Najaar 2020: organisatie Carolien, Florentine en Ingrid 
 

14. Evaluatie moduul 1 en 2 
Goed gewaardeerd! Met name ook door de kinderfysiotherapeuten. 
Twee cursisten hebben een testimonia geschreven, zal bij RHA op website komen 
Toevoegen aan website VDKNR ook. 
 

15. Evaluatie masterclass Voeding 
Middag met workshops werden goed geëvalueerd 
Interactie lijkt goed om erin te houden 
 

16. Nieuwe producten 
Verdiepingsmoduul “De ouder wordende CP!”. Evt voorafgegaan door Masterclass (2021). 
Start ontwikkeling 2020. 
Ruud wil daar graag bij betrokken zijn. Emmeke ook. 
Rijndam geeft symposium hierover. Binnen VRA ook aparte groep. 



Artikel Emmeke: “groeicurves” op participatie niveau 
 

17. Duitsland verzoek 
Verzoek vanuit fysiotherapie Duitsland: cursus neurorevalidatie. 
Gesprek gehad. Heel positief! Evidentie koppelen aan praktijk. 
Korte producten 1-3 dagen op bepaald thema (motorisch leren). 
Inhoud eigen beheer. Vervolg gesprekken zullen volgen (thema’s, voertaal en mogelijkheden 
interdisciplinair werken). 
 

18. Libra opfriscursus 
Willen heel specifiek voor ervaringsdeskundigen de diepte in. 
Zodat er geleveld kunnen worden met KNR deel 1 en 2. 
Leypark: Logopedisten willen dit ook. 
Communicatie verloopt via RHA. 
 

19. Rondvraag 
14 november promotie Karen! 
 
Commissies: 
Kascommissie: Harry en Carolien (volgend jaar nieuw lid) 
 
To do: Ruud mailt Janneke over moduul Jonge Kind en EMB (annuleren half november pas) 
 
Nieuwe datum (inhoud en locatie nader te bepalen): 
5 juni 2020 ALV 
30 oktober 2020 ALV 
 
 
 
 
 


