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REGLEMENT WETENSCHAPPELIJK COLLEGE FYSIOTHERAPIE  

  

Met de installatie van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) beoogt het Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie de wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied 

te bevorderen en de positie van het vak fysiotherapie te versterken. Dit met het oog op een optimale 

bijdrage van de fysiotherapie aan de volksgezondheid en de gezondheidszorg, in goede 

samenwerking met andere (para-)medische disciplines. Het WCF is in 2005 ingesteld.   

  

Artikel 1: Definities  

In dit reglement Wetenschappelijk College Fysiotherapie wordt verstaan onder:   

  

AV   Algemene Vergadering van het KNGF  

Bestuur   Het bestuur van het KNGF  

BI  Een door het KNGF erkende beroepsinhoudelijke vereniging  

KNGF  De vereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  

WCF  Wetenschappelijk College Fysiotherapie.  

  

Artikel 2: Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie     

Het WCF is ingesteld door de AV van het KNGF.  

  

Artikel 3:  Doel en middelen  

1) Het WCF stelt zich ten doel een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van het vakgebied 

fysiotherapie te bevorderen.   

2) Het WCF tracht zijn doel te bereiken door:  

a. wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te initiëren;  

b. samenwerking binnen fysiotherapeutisch onderzoek te bevorderen;  

c. de aansluiting tussen wetenschap en praktijk te bevorderen;   

d. advies ten aanzien van de ontwikkeling en herziening van evidence-based richtlijnen (zowel 

mono- als multidisciplinair) uit te brengen;  

e. aansluiting tussen wetenschap en initiële en post initiële scholing van fysiotherapeuten te 

bevorderen;  

f. in samenwerking met het KNGF activiteiten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit te 

dragen.   

  

Artikel 4: Samenstelling Wetenschappelijk College Fysiotherapie 

1)  Het WCF bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.  

2) Het WCF heeft de volgende samenstelling:  

a. tenminste één vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen;  

b. tenminste één hoogleraar in een voor de fysiotherapie relevant gebied;  

c. tenminste één lector in een voor de fysiotherapie relevant gebied;  

d. tenminste één lid met aanvullende relevante competenties om de doelstellingen van het WCF 

te kunnen realiseren;  

e. een voorzitter, die  zich kwalificeert als een persoon, zoals genoemd onder de leden a, b, c of 

d.  

3) De leden van het WCF worden voor een periode van 4 jaar benoemd door het Bestuur op 

voordracht van het WCF. Herbenoeming door het Bestuur is éénmaal aansluitend mogelijk.  

4) De voorzitter van het WCF wordt door het bestuur in functie benoemd.   

5) De leden van het WCF treden af volgens een rooster van aftreden. Indien een lid tussentijds 

aftreedt, treedt zijn opvolger in zijn plaats in het rooster.  

6) Het lidmaatschap van het WCF eindigt door:  

a. Verstrijken zittingstermijn;  

b. opzegging door het lid;  
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c. overlijden van het lid;   

d. zijn faillissement, zijn aanvraag tot surseance van betaling of door het op hem van toepassing 

worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;  

e. onder bewindstelling of onder curatele plaatsing van het betreffende lid;  

f. ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.  

7) Het Bestuur kan een lid van het WCF ontslaan als, indien deze zich schuldig maakt aan 

gedragingen in strijd met de belangen en de doelstelling van het WCF en / of  het KNGF.  

  

Artikel  5: Vergaderafspraken en werkwijzen 

1) Het WCF komt minimaal vier keer per jaar bijeen.  

2) De Planning & Control cyclus van het WCF sluit aan bij de Planning & Control cyclus van het 

KNGF.  

3) Het WCF wordt vanuit de kantoororganisatie KNGF ondersteund bij:   

a. beleidsvoorbereiding en  

b. beleidsuitvoering  

4) Jaarlijks besluit het Bestuur over het jaarplan van het WCF en stelt daarvoor een budget en 

ondersteuning ter beschikking.  

5) Het WCF beslist bij voorkeur op basis van consensus. Indien consensus niet mogelijk is dan 

beslist het WCF bij gewone meerderheid van stemmen.   

  

Artikel 6: Taken   

1) Het WCF heeft de volgende taken:  

a. het in overleg met relevante partijen en in afstemming met het Bestuur formuleren van het 

beleid als bedoeld in artikel 3.2 door:  

i) het opstellen van een (meerjaren) kennisagenda / onderzoeksagenda;  

ii) het opstellen van een jaarplan, incl. begroting, passend binnen de cyclus 

van Planning&Control van het KNGF;  

b. het uitvoeren van de taken zoals bedoeld in art 6 lid 1 a;  

c. het opstellen van een jaarverslag passend binnen de cyclus van Planning & Control van het 

KNGF.  

2) Activiteiten uit het jaarplan van het WCF wordt als onderdeel van het KNGF jaarplan en begroting 

ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.  

3) Het WCF beheert een door het KNGF toegekend budget voor wetenschappelijk activiteiten zoals 

beschreven in het jaarplan.   

4) Het WCF verwerft naast het door het KNGF toegekende budget inkomsten voor (verdere) 

stimulering van wetenschappelijk onderzoek.  

5) Het WCF legt jaarlijkse verantwoording van het door haar gevoerde beleid af aan het Bestuur.  

  

Artikel 7: Bevoegdheden  

1) Het WCF kan in afstemming met het Bestuur binnen het toegekende budget commissies, 

werkgroepen en taakgroepen instellen en opheffen t.b.v. activiteiten zoals beschreven in het 

jaarplan.  

2) Het WCF legt de taken en bevoegdheden van de commissies, werkgroepen en taakgroepen vast. 

De leden worden benoemd en ontslagen door het WCF.  

3) Het WCF kan in afstemming met het Bestuur  strategische allianties aangaan met partners 

(onderzoekers maar ook relevante beroepsgroepen). Het aangaan van een strategische alliantie 

behoeft vooraf de goedkeuring van het Bestuur. Het WCF doet daartoe een schriftelijk voorstel 

aan het Bestuur.   

  

Artikel 8: Externe contacten  

1) Het WCF werkt samen met de voor fysiotherapie relevante leerstoelen fysiotherapie om het doel 

van het WCF te realiseren.  

2) Het WCF werkt samen met voor fysiotherapie relevante lectoren.  
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3) Het WCF heeft structureel contact met hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten, lectoren 

en hoogleraren en BI’s over het optimaliseren van de rol van fysiotherapeuten in de 

gezondheidszorg op basis van wetenschappelijk onderzoek.  

4) Het WCF heeft structureel contact met subsidieverstrekkers en wetenschappelijke verenigingen 

van relevante beroepsgroepen over:  

a. financiering voor (beleidsgericht) toegepast onderzoek;   

b. aansluiting bij (beleidsgericht) toegepast en / of fundamenteel onderzoek van relevante 

beroepsgroepen en  

c. ontwikkeling van richtlijnen en implementatiepakketten.   

  

Artikel 9: Financiën & middelen  

1) De begroting van het WCF is opgebouwd uit een jaarlijkse bijdrage van het KNGF, subsidies, 

giften en andere toevallige baten en inkomsten.  

2) Het WCF dient conform de Planning & Control cyclus van het KNGF een jaarplan in, met een 

voorstel voor allocatie van middelen.  

  

Artikel 10: Overleg Bestuur - WCF  

Tenminste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen (een delegatie van) het Bestuur en (een 

delegatie van) het WCF, in ieder geval ten behoeve van de bespreking van de evaluatie en rapportage 

respectievelijk ten behoeve van de bespreking van het jaarplan en de begroting.  

  

Artikel 11: Vacatiegelden  

De leden van het WCF hebben recht op een vacatievergoeding, zoals vastgesteld door het Bestuur.  

  

Artikel 12: Slotbepaling  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt de kwestie voor advies aan het Bestuur 

voorgelegd.  
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Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Vergadering van het KNGF op 7 december 2005, 

gewijzigd op 7 juni 2007 en op 8 juni 2016.   

  

  

  

  

  

  


