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Toelichting bij format: 

Notulen verbetermethodiek KORTE VERBETERCYCLUS 

  
A. Inleiding  
 

• Naam kring  

• Registratienummer kring  

• KKB-er  

• Datum  

• Begin en eindtijd van de bijeenkomst (ieder uur intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring is 
1 punt, met een maximum van 12 punten per kalenderjaar per kring).  

• Aanwezigheidslijst (namen invullen of presentielijst bijvoegen. Beiden hoeft niet)  
 
B. Doelstelling bijeenkomst  
(Als de kring een jaarplan heeft gemaakt met doelstellingen per bijeenkomst; volstaat hier een 
verwijzing naar het jaarplan).  
Het doel is concreet en SMART1. Er kan worden volstaan met doelstellingen op groepsniveau en/of 

een doelstelling per kringlid. 

C. Verslaglegging van de bijeenkomst vindt plaats aan de hand van de te volgen stappen.  
De stappen worden op groepsniveau en/of per kringlid genoteerd. 

 

De KVC kan ingezet worden als je het in de kring wil hebben over het toepassen van  normen en criteria 

in het logopedisch handelen. Denk hierbij aan het werken volgens de logopedische standaarden, 

richtlijnen of criteria kwaliteitstoets. 

De basis waarin een KVC beschreven wordt, is de kwaliteitscirkel. Deze kwaliteitscirkel is een goed 

kwaliteitsinstrument voor intercollegiale logopedische overleggen. De kwaliteitscirkel bestaat uit vier 

stappen: Plan, Do, Check en Act. 
Uit de notulen dient duidelijk te blijken dat de kring deze stappen heeft doorlopen. In dit format worden 

per stap tips gegeven met betrekking tot het notuleren. 

1. Plan: 

Plan een verandering, experiment of observatie2.  

Bepaal de huidige situatie: hoe kun je deze veranderen? Wat is de ideale situatie? Er worden 

doelstellingen geformuleerd volgens het SMART principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 

en Tijdgebonden). 

 

2. Do:  

Probeer op kleine schaal uit. Voer de activiteiten uit die nodig zijn om de doelen te behalen3.  

 

  

                                                           

1 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.   
2 Denk bijv. aan veranderingen in logopedisch handelen na bestudering van een zorginhoudelijke 

richtlijn of logopedische standaarden. 
3 Het kan voorkomen dat je een periode kiest om aan de veranderingen in de praktijk te werken. De 
uitvoering van deze methodiek verspreid zich dan over twee of meerdere bijeenkomsten. 
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3. Check: 

Meet4 of de activiteiten ertoe hebben geleid of de doelen behaald zijn. Evalueer tevens hoe het proces 

heeft geleid tot het wel of niet behalen van de doelen. Maak een samenvatting van geleerde lessen. 

 

4. Act:  

Verfijn de verandering op basis van wat is geleerd. 

Waarborg de activiteiten die tot verbetering hebben geleid in het dagelijks handelen, zodat het 

functioneren blijft op het afgesproken kwaliteitsniveau.  

Indien een doel niet behaald is, stelt dan het doel of de activiteiten bij. 

 

Door een KVC te doorlopen worden er drie vragen beantwoord: 

 

a. Wat willen we bereiken?  

b. Hoe weten we dat een verandering een verbetering is? 

c. Welke veranderingen kunnen we invoeren die resulteren in een verbetering? 
 

 

                                                           

4 Het meten is gekoppeld aan de M uit het SMART doel. 


