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Dit document geeft een extra toelichting op het project ‘Specialisaties binnen de logopedie’.  

Logopedisten leveren cliënten zorg van hoge kwaliteit. Cliënten en verwijzers waarderen dat 

(Klantervaringsonderzoeken logopedie, 2015/2016). Tegelijkertijd wordt de zorg ook complexer. De 

afgelopen jaren hebben groepen van logopedisten zich daarom ‘gespecialiseerd’ in een bepaalde 

doelgroep (bijv. stotteren, afasie, Parkinson, 0-2 jarigen) of zich - via al bestaande en nieuw 

ontwikkelde (master)opleidingen - verder bekwaamd in het doen van onderzoek 

(logopediewetenschap) of management. Het gaat dus zowel om logopedisten die meer verdiepende 

kennis hebben als om logopedisten die zich ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld onderzoek of management. 

Uit de arbeidsmarktmonitor blijkt dat 48 procent van de respondenten Specialisatie ziet als een kans 

om het beroep bijvoorbeeld meer te profileren.   

Binnen de NVLF wordt er al lange tijd nagedacht en gesproken over het thema. Tot nu toe is er bij de 

NVLF echter geen beslissing genomen of de NVLF erkende specialisaties wil.  

Om die reden is de NVLF samen met het Studierichtingsleiders Overleg Logopedie (SRO-L) gestart 

met het project ‘Specialisaties binnen de logopedie’. Fase 1 van het project moet antwoord geven op 

de volgende vragen:  

1 Hebben stakeholders die bij de logopedie betrokken zijn (zoals cliënten, verwijzers, 

zorgverzekeraars, opleidingen en logopedisten zelf) behoefte aan ‘gespecialiseerde’ 

logopedisten? Is dit voor hen nuttig en noodzakelijk? 

2 Zo ja, gaat het dan om verdiepende of verbredende varianten of om beide? 

3 Welke varianten zijn dan nuttig en noodzakelijk , rekeninghoudend met de omvang van de 

desbetreffende cliëntengroep (bij verdiepende varianten) of de te verwachten 

werkgelegenheid (bijv. bij onderzoek)? 

4 Is er een rol weggelegd voor de NVLF bij het ontwikkelen van, dan wel ‘onderdak bieden 

aan’ / ondersteunen van deze ‘gespecialiseerde’ logopedisten?  

5 Zo ja, hoe ziet die rol eruit? Hierbij kan gedacht worden aan: 

- ‘erkennen’ van bestaande groepen op grond van goed gekozen criteria (kwaliteit van 

zorg, omvang en omschrijving doelgroep, kwaliteit opleidingsaanbod) 

- ontwikkelen van competentieprofielen voor relevante ‘specialisaties’. 

Buiten fase 1 van het project vallen de volgende vragen: 

- Aan welke criteria (kwaliteit van zorg en opleiding, aantal cliënten, bij-/nascholing) moet 

worden voldaan om jezelf een ‘gespecialiseerde’ logopedist te mogen noemen? 

- Hoe ziet het proces van erkenning van bestaande groepen eruit (bijvoorbeeld welke 

criteria zullen worden gehanteerd)? 

- Waarmee wordt gestart? 

- Komt er een koppeling met het tarief? 

Er vindt eerst een inventarisatie plaats onder alle betrokken partijen over de voorkeuren rondom 

specialisaties binnen de logopedie. Vervolgens wordt bepaald of er wel of geen vervolg komt op dit 

project. 


