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Handleiding intercollegiaal overleg buiten een NVLF kwaliteitskring 

 

Inleiding  

Voor intercollegiaal overleg buiten een kwaliteitskring geldt dat alleen punten toegekend worden als 
de groep accreditatie aanvraagt en deze wordt toegekend.  De groep kan zowel monodisciplinair als 
multidisciplinair zijn (twee verschillende disciplines of meer).  
 
Uit de literatuur blijkt dat intercollegiaal overleg het meest effectief is met (sub)groepen van 4 tot 12 
personen. Het minimum aantal deelnemers van een intercollegiaal groep is dan ook 4 deelnemers en 
het maximum is 12 deelnemers.  
 
 

Hoe accreditatie aanvragen?  

Accreditatie aanvragen kan, per kalenderjaar, via www.accreditatie.nu. Op basis van het ingediende 

jaarplan wordt al dan niet, door het KP, de voorlopige accreditatie toegekend.   

De definitieve accreditatie wordt na afloop van het kalenderjaar al dan niet toegekend op basis van 

de bewijslast (notulen).   

 

Aan het aanvragen van accreditatie zijn kosten verbonden. Deze meest actuele informatie staat op 

www.accreditatie.nu 

 

Criteria  

De groep is geen NVLF erkende kwaliteitskring en dient daarom zelf een aantal zaken vast te leggen 

in een huishoudelijk reglement. Hierin zijn minimaal de volgende criteria opgenomen;  

 Er is vastgelegd welke verbetermethodiek gebruikt wordt.   

 Het doel van het intercollegiaal overleg is beschreven.  

 Het verbeteren van het logopedisch handelen staat centraal tijdens het intercollegiaal 

overleg.  

 Er is vastgelegd op welke wijze de groep deelname aan intercollegiaal overleg registreert en 

archiveert.  

 De vorm van verslaglegging van het intercollegiaal overleg is vastgelegd.  

 Er is een groepsbegeleider / voorzitter. 

 Jaarlijks komt de groep minimaal 4 maal bijeen voor de activiteit intercollegiaal overleg. 

 

Bewijslast  

De groep levert de volgende bewijslast aan bij de accreditatieaanvraag;  

 Jaarplan voor jaar waarvoor accreditatie wordt aangevraagd inclusief terugblik voorgaand 

kalenderjaar. 

 Huishoudelijk reglement van de groep. 

http://www.accreditatie.nu/
http://www.accreditatie.nu/
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 Notulen en presentielijst van intercollegiaal overleg. 

 

 

Punten  

1 uur intercollegiaal overleg is 1 punt met een maximum van 12 punten per jaar, per groep.  

Hierbij geldt dat:  

a. Alleen de tijd die daadwerkelijke  besteed is aan intercollegiaal overleg meetelt  voor de 

puntentoekenning; 

b. De punten alleen worden toegekend als de groep voor de activiteit intercollegiaal overleg 

accreditatie heeft aangevraagd en deze achteraf is toegekend.  

 

Meer informatie?  

Meer informatie? Raadpleeg de kwaliteitscriteria 2015 - 2020, activiteit deelname aan intercollegiaal 

overleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


