
 
 

 

 

 

 

Taakopdracht Deskundigheidsbevorderingcommissie 
 
 
Inleiding 
 
De NVAVG is een wetenschappelijke vereniging. AVG’s breiden hun kennis over de 
medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit via bijscholingen o.a. op  
regionale en landelijke NVAVG bijeenkomsten. De deskundigheidsbevorderingcommissie 
(DKBcie) organiseert de landelijke studiedagen.  
 
Taakopdracht 
 

Doel: deskundigheidsbevordering van de leden van de NVAVG door:  

 Het voorbereiden en organiseren van studiedagen aansluitend aan de 
ledenvergaderingen in april en november en andere landelijke studiedagen. De DKBcie 
werkt hierbij zoveel mogelijk samen met het bestuur, andere NVAVG commissies of 
werkgroepen, de AVG-opleiding, de VVAG (Vlaamse zustervereniging) en anderen e.e.a. 
afhankelijk van het onderwerp 

De DKBcie werkt systematisch aan verbetering van resultaten door:  

 Het bestuderen van de evaluaties die de aanwezigen na de studiedagen invullen. Het 
protocol voor het organiseren van studiedagen wordt regelmatig aangepast, evenals de 
brieven aan de sprekers. Dit in nauwe samenwerking met het NVAVG-secretariaat. 

 De DKBcie probeert met de keuze van onderwerpen aan te sluiten bij de behoefte van de 
leden en de actualiteit. Zij doet dit o.a. door het periodiek bevragen van de leden voor het 
aandragen van onderwerpen voor de themadagen. 

 De DKB.cie kan haar werk niet doen zonder de faciliterende inzet van het NVAVG-
secretariaat. De secretariële kosten worden meegenomen in de begroting voor de 
studiedagen.  

 De begroting van de studiedagen wordt ter accordering voorgelegd aan de 
penningmeester.  

 De agenda voor de studiedagen wordt zodra deze bekend is aan de webmaster 
toegezonden en staan vanaf het begin van een kalenderjaar op de site. 

De DKBcie levert jaarlijks een bijdrage aan het jaarverslag van de NVAVG.  

 
Samenstelling: 
De commissie bestaat uit zeven leden van de NVAVG die uit hun midden een voorzitter en 
een secretaris kiezen.  
 
Middelen:  
De benodigde professionele ondersteuning wordt geleverd door het secretariaat van de 
NVAVG. 
Voor declaratie van andere kosten dan reiskosten is toestemming van het bestuur nodig. 
 
Vastgesteld: 2010. 
 
 
 
 


