
 

 

 

 

Januari 2020 
 

Regelmatig informeert de NVLF jou als kwaliteitskringbegeleider over de ontwikkelingen relevant voor kwaliteitskringen en 

kwaliteitskringbegeleiders. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons 

op via logopedie@nvlf.nl. 

  Heb jij je al aangemeld voor de KKB Kennisdag 2020? 

 

Heb jij al aangemeld voor de KKB Kennisdag 2020? We geven je vijf redenen om dat (alsnog) te doen. Let op: aanmelden 

kan nog tot en met 30 januari. 

1. Laat je inspireren door twee van de maar liefst negen workshops waar je uit kunt kiezen én de keynote ‘Luisteren is 

een vak’ van Corine Jansen. Je verdient 4 punten met het bijwonen van de KKB Kennisdag. 

2. Vragen of zaken waar je tegenaan loopt? In de lunchpauze kun je deze voorleggen aan de NVLF of natuurlijk aan 

een van je collega-kringbegeleiders. Er is die dag volop gelegenheid kennis en ervaringen uit te wisselen. 

3. De NVLF geeft een preview van het digitale platform dat zij later dit jaar lanceert. We laten zien wat je kunt 

verwachten. 

4. Je kunt een kringlid meenemen, want voor het eerst zijn ook kringleden, als jouw introducé, van harte welkom de 

verschillende onderdelen, inclusief de workshops, van de dag bij te wonen. 

5. De locatie, het Van der Valk Hotel in Veenendaal, is goed bereikbaar met de auto én openbaar vervoer. Je kunt 

gratis parkeren bij het hotel en vanaf NS-station Veenendaal – De Klomp is het slechts 5 minuten lopen. 

Klik hier om je aan te melden of voor meer informatie over de KKB Kennisdag 2020.  

 Punten voor deelname kwaliteitskring 

 

Onder Mijn NVLF > mijn voorkeuren > mijn werkgroepen kun je zien bij welke kwaliteitskringen je bij de NVLF staat 

geregistreerd. Ook zie je hier wie nog meer zijn geregistreerd in jouw kwaliteitskring. Mocht hierin iets wijzigen geef dit 

dan door via logopedie@nvlf.nl. Op basis van deze registratie kent de NVLF namelijk jaarlijks twee punten toe voor je 

deelname aan een kwaliteitskring. 
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  Kwaliteitscyclus gereed 

  

De uitwerking van de Kwaliteitscyclus is sinds december beschikbaar op de website van de NVLF. Ook de ondersteunende 

documenten, zoals de zelfevaluatie en het reglement 2020, zijn gepubliceerd. 

Klik hier voor de uitwerking van de Kwaliteitscyclus. De ondersteunende documenten vind je hier in het blauwe blok aan de 

rechterkant. Bekijk ook de veel gestelde vragen over de kwaliteitscyclys. 

Bij de ontwikkeling van de kwaliteitscyclus is sterk rekening gehouden met de wensen van de leden van de NVLF. Waar de 

focus voorheen op procesmatige praktijkvoering lag, ligt deze nu meer op de vakinhoudelijke onderwerpen. 

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is een zelfevaluatie, waarbij je doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk) 

en het continu verbeteren van deze doelen. 

De cyclus bestaat vervolgens uit: 

1. De kwaliteitstoets (voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1) of een 

visitatie (voor praktijken die in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat in jaar 1); 

2. Kwaliteitsgesprekken om de ontwikkeling van door de praktijk gestelde doelen te monitoren. Deze gesprekken 

vinden plaats in het tweede en derde jaar. 

De praktijk ontvangt een certificaat die drie jaar na de kwaliteitstoets of visitatie geldig is. 

  Partnerbericht: CELF-5 in jouw kwaliteitskring 

 

Sinds enkele maanden is de CELF-5-NL verschenen. Naast de reguliere papieren versie is de CELF-5-NL nu digitaal af te 

nemen met behulp van iPads. 

Graag komen wij de CELF 5-NL tijdens jullie kwaliteitskringbijeenkomst tonen. 

Tijdens deze avond zullen wij de verschillen tussen de CELF-4-NL en de CELF-5-NL toelichten en we leggen de 

verschillende opties voor afname en rapportering uit. Het tweede gedeelte van de avond willen wij jullie de kans geven om 

zelf aan de slag te gaan met de CELF 5 zodat je de test kan leren kennen. Wij komen deze sessie tussen half februari en eind 

april kosteloos verzorgen, maar er is beperkt plek. 

Ben je geïnteresseerd in een sessie tijdens de kwaliteitskringbijeenkomst? 

Stuur dan alsjeblieft vóór 31 januari 3 voorkeursdata en tijdstippen naar liesbeth.lempens@pearson.com. 

  Accreditatie aanvragen: ja of nee? 

 

Voor het intercollegiaal overleg in de kwaliteitskring kan ieder jaar accreditatie worden aangevraagd. Sinds 2019 is het niet 

meer verplicht om accreditatie aan te vragen voor intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring. Indien je accreditatie wilt 

aanvragen, is het belangrijk dat je dit doet vóór 1 april! Voor kringen die het schooljaar volgen, geldt dat zij voor 1 

december accreditatie dienen aan te vragen. 

https://www.nvlf.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=18799588&tracker=2836E1FACF30
https://www.nvlf.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=18799589&tracker=2836E1FACF30
https://www.nvlf.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=18799590&tracker=2836E1FACF30
mailto:liesbeth.lempens@pearson.com


In hoofdstuk 2.1 van de handleiding voor kwaliteitskringen staat een overzicht van de verschillen van het wel of niet 

accreditatie aanvragen. Iedere kring bepaalt zelf of accreditatie wordt aangevraagd.  

Klik hier voor de Handleiding NVLF-Kwaliteitskring. 

Op de website van het accreditatiebureau van KP vind je Handleidingen waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een en 

ander in zijn werk gaat. Zie: www.accreditatie.nu > Intercollegiaal overleg > Aanvragen intercollegiaal overleg (of Presentie 

& Notulen > voor handleidingen over het invoeren van presentie en notulen) 

  Beoordeling intercollegiaal overleg nieuwe stijl 

 

Sinds 1 januari 2019 is het Kwaliteitsregister Paramedici / ADAP een nieuwe wijze van beoordelen ingeslagen om de 

logopedisten die accreditatie aanvragen voor hun intercollegiaal overleg te helpen het maximale uit het overleg te halen.  

Dit is gedaan door opbouwende feedback te geven op de gestelde doelen en de daarbij gekozen verbetermethoden in de 

jaarplannen. Het kan daarom zijn dat je hierdoor meer en uitgebreidere feedback hebt gekregen dan voorheen. Het KP kiest 

er bewust voor om de kwaliteitskringen vooraf te voorzien van nuttige feedback op basis van het jaarplan. Hiermee kunnen 

de kringen gedurende het jaar aan de slag tijdens de bijeenkomsten. Bij een tussentijdse beoordeling of de definitieve 

beoordeling aan het einde van het jaar wordt duidelijk waar de verbeterslagen zijn gemaakt. Zo blijven we constant, en 

gezamenlijk bezig met verbeteren. 

Het KP deelt graag een aantal tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg, het 

kiezen van de meest geschikte verbetermethodiek en voor de notulen. 

Tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg 

 Probeer de doelen zo SMART mogelijk te formuleren. Veelal worden de doelen voor intercollegiaal overleg erg 

algemeen geformuleerd. Denk dan aan termen in de trant van 'de leden zijn op de hoogte van'. Dit neigt naar 

kennisoverdracht terwijl het doel van intercollegiaal overleg zich richt op het verbeteren van het individueel 

handelen.  

 Bij Recente inzichten invoeren, Richtlijn bespreken en Korte verbetercyclus hoort dat er een veranderplan of een 

verbeterplan wordt gemaakt. In 2019 bleek in de jaarplannen dat men hier nog te weinig aan had gedacht en is dit 

vaak als feedback teruggegeven. Denk ook aan het inplannen van het bijbehorende evaluatiemoment. 

  

 Tips voor het kiezen van de meest geschikte verbetermethodiek 

 

Het kiezen van de juiste verbetermethodiek is soms lastig. Onderstaand overzicht kan je hierbij helpen. 

 Gaat het om het reflecteren op eigen handelen aan de hand van casus/verbeteren zorg bij een bepaalde 

cliëntengroep?  

o Kies dan voor casuïstiekbespreking 

 Gaat het om het verkrijgen van feedback en advies van collega's?  

o Kies dan voor intervisie 

 Gaat het om het toepassen van nieuwe kennis?  

o Kies dan voor invoeren recente inzichten 

 Gaat het om uitwisselen van goede ideeën, veranderingen doorvoeren in patiëntenzorg/eigen handelen?  

o Kies dan voor de korte verbetercyclus 
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 Gaat het om reflectie op eigen handelen a.d.h.v. een richtlijn/gaan werken volgens een richtlijn?  

o Kies dan voor de methode richtlijn bespreken 

Enkele tips voor de notulen 

 Gebruik de formats van de NVLF voor de notulen bij het toepassen van de verschillende verbetermethodieken. Zo 

weet de kring zeker dat aan alle items is gedacht en het proces zo vloeiend mogelijk wordt doorlopen.  

 Wil de kring liever een eigen format hanteren? Dat kan! Let er dan wel op dat je alle stappen van de gekozen 

methodiek volgt. 

 Wijk je bij een bijeenkomst af van de oorspronkelijke planning van het jaarplan. Dat is natuurlijk geen probleem. 

Leg dit dan duidelijk vast in de notulen van de bijeenkomst. 

 Beschrijf kort de kern van de zaak (inhoud en opbrengst). Een voordeel van die werkwijze is dat het verslag voor 

kringleden meer als naslagwerk kan worden gebruikt voor de toekomst (ook voor kringleden die afwezig waren). 

Een korte presentatie kan aanleiding zijn tot intercollegiaal overleg. Houd er wel rekening mee dat deze inleidende 

presentatie niet veel langer mag duren dan 15 minuten. Duurt een presentatie langer? Dan kan je de tijd besteed aan deze 

presentatie beter toevoegen onder de activiteit ‘deelname niet-geaccrediteerde scholing’. De kkb'er kan het bewijs van 

deelname uitgeven. 

Je kunt één bijeenkomst (2 uur) besteden aan het schrijven van het jaarplan. Houd er wel rekening mee dat er binnen het jaar 

ten minste vier bijeenkomsten plaatsvinden waarin intercollegiaal overleg plaatsvindt. Een eventuele vijfde of zesde 

bijeenkomst kun je wijden aan het jaarplan. 

  

 Tot slot 

 

Als je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebt, laat het ons gerust weten via logopedie@nvlf.nl. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nvlf.nl/cms/track_txt.aspx?cuid=18799593&tracker=2836E1FACF30
mailto:logopedie@nvlf.nl

