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Notulen Bestuursvergadering 15 januari 2021
Locatie: via zoom van 13.00 tot 15.30 uur

1.

Opening
Aanwezig: Els, Rianne, Ragnild, Simone, Martin

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Na een paar maanden heen en weer mailen kan Els nu zelf leden activeren op de website.
Contact was niet eenvoudig.
5 leden hebben opgezegd per 1 januari, maar er zijn ook .. nieuwe leden

3.

Vaststellen notulen 27 nov 2020
Vastgesteld zonder opmerkingen.

4.

Voorzitter
- bestuur: Er zijn (nog) geen tegenkandidaten binnengekomen voor de positie van
Penningmeester
-Vooruitblik ledenvergadering en voorstellen:
Moet het ECHA netwerk een beroepsvereniging worden?
- Beroepsvereniging brainstorm: De grote vraag is wat de meerwaarde is van het
beroepsvereniging worden. Al pratend komen we tot de conclusie dat het vooral de naam is,
want verder zijn/doen/kunnen gaan doen al grotendeels wat een beroepsvereniging doet.
Een naamsverandering heeft gevolgen voor de statuten en KvK enzovoorts. We kunnen ook
meer beroepsvereniging zijn, zonder het letterlijk te worden.
Ideeën:
-Als een nieuw lid zich nu aanmeldt, zegt hij daarmee dat hij de regels van het NOBCO
onderschrijft en de klachtenregeling. Om dit nadrukkelijker te maken moeten ze bij
aanmelding een bericht hierover krijgen om dat te bevestigen.
-De NOBCO regels zijn veranderd. Alle bestuursleden lezen de nieuwe regels en geven aan
of zij zich in de nieuwe regels kunnen vinden. Rianne stuurt oude NOBCO regels en link naar
de nieuwe.
-Daarna sturen we een bericht aan alle leden om ze te wijzen op de veranderingen in de
NOBCO regels en of zij in de nieuwe regels kunnen vinden. Opnieuw accorderen dus.
-Voorleggen aan de leden: we zijn heel erg gegroeid. We krijgen veel vragen over het
vinden van goede begeleiders/psychologen/coaches. Als ECHA netwerk richten we ons op
kwaliteit. Daarom willen we nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen hoe wij werken
en waar we ons aan verbinden.
-We stellen voor om een pagina op de website maken dat we functioneren als een
beroepsvereniging, hoe dat werkt en wat er allemaal onder valt, zodat het duidelijker is
voor bezoekers van onze website.
-Uitzoeken wat een specialistenvereniging is en of dat een optie is
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RITHA en ECHA in het ECHA Netwerk?
- RCSW heeft ons gevraagd of we kunnen onderzoeken hoe we ons netwerk ook open
kunnen stellen voor de afgestudeerden van de verschillende nieuwe opleidingsvarianten die
er nu zijn, te weten: RITHA alumni, RITHA practitioner, ECHA master, Internationaal.
Voorstel aan onze leden: We zien de mogelijkheid om onder het bestuur vier commissies te
hangen per groep. Deze commissies organiseren de activiteiten voor hun doelgroep, want
het huidige bestuur zou al dat werk er niet bij kunnen doen.
De internationale tak zal voornamelijk online functioneren. Dat betekent wel dat alle
informatie ook in het Engels aangeboden moet worden.
We voorzien een stijging in complexiteit, maar we zien ook veel voordelen, onder andere de
verrijking van de vereniging door alle kennis en ervaring uit andere landen die we aan ons
netwerk toevoegen.
De intervisiedag zal gewoon in het Nederlands blijven. Wij verwachten niet dat het een
stijging in de contributie tot gevolg zal hebben.
5.

Intervisie
-Intervisie van 13 januari over HB en niet westerse achtergrond was goed bezocht (11
aanmeldingen, 12 aanwezigen). Besproken thema’s:
- De nadruk die er steeds op taalachterstand wordt gelegd
- De daadwerkelijke gevolgen van taalachterstand, onder andere ook bij testen
- De invloed van economische achtergrond op het zichtbaar zijn van
hoogbegaafdheid
- Het herkennen van kinderen met niet westerse achtergrond als hoogbegaafd
- Hoe ouders te steunen het gesprek met leerkrachten aan te gaan
- Ervaringen uitwisselen en best practices.
20 maart 2021 intervisiedag: online via Zoom. We breiden tijdelijk Zoom uit naar een groter
aantal deelnemers, voor 46,50 euro. Programma wordt een halve dag, vanwege online.
Programma wordt:
13.00-14.00 ledenvergadering (drie kwartier met uitloop)
14.00-14.15 pauze
14.15-15.15 intervisie in Breakoutrooms
15.15-15.30 pauze
15.30-16.30 spreker
16.30
afronding
Binnenkort: Programma + aanmeldknop toesturen. Later de voorstellen en meer informatie
toesturen (uiterlijk 20 februari).
Voorstel spreker: Ingebord Feldman over scriptie over HB en vrouw (Lianne en Sven prijzen
scriptie aan).
Intervisieavonden via Zoom:
9 februari: Generieke Intervisie (Rianne)
April: Voltijds HB onderwijs (wie?)
Mei (wat en wie?)
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Juni (wat en wie?)
6.

Penningmeester
Begroting 2021 bijgesteld zoals vorige vergadering besproken
We hebben nu 216 leden.
Facturen worden binnenkort verstuurd.

7.

PR en Website
-In een volgende vergadering praten we over de toekomst van de website. Er zijn teveel
dingen die niet werken en die te lang duren om rechtgezet te worden. Eventueel
mogelijkheid om aan te sluiten bij website RCSW?
-Martin kent iemand die kan helpen met het zichtbaarder/sneller vindbaar laten worden van
de website.

8.

Secretariaat
Jaarverslag voor 20 februari af

9.

Aanwezigheid extern
Niet aan de orde

10.

Doorlopen actielijst
Vanwege tijdgebrek moet iedereen dit zelf doen

11.

Rondvraag en sluiting

Vergaderdata volgend jaar
Vrijdagmiddag
15 januari 2021
5 maart
4 juni
24 september
19 november
Dinsdagavond
16 februari
20 april
24 augustus
26 oktober
7 december
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Aanvullingen 16 februari 2021
-

Een van de intervisie avonden wellicht een product presentatie avond, op de avond 18 mei
door Martin. Rianne kan dan technisch ondersteunen.

-

Intervisiedag: Rianne host, Martin doet technische ondersteuning tijdens breakoutsessies. We
bespreken dit verder op 5 maart bij de volgende vergadering.

-

Ragnild: Agenda ledenvergadering maken, link naar de nieuwe NOBCO er in, naar Simone
sturen

-

Ragnild : Sanne checken vormen opleiding en tekst indien nodig aanpassen, naar Simone sturen

-

Ragnild: Tekst stemmen aanpassen beide voorstellen en bijlage bij uitnodiging, naar Simone
sturen

-

Simone: Uitnodiging staat in de dropbox, versturen op 20 februari met:
o Begroting Els
o Jaarverslag Simone
o 2 voorstellen Ragnild
o Agenda

-

Ragnild maakt prikbordbericht over LBBO

-

Rianne stuurt link oude en nieuwe NOBCO regels

