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Handleiding productontwikkeling in de kwaliteitskring 

 

1. Inleiding 

Een kwaliteitskring kan zich bezighouden met het maken / opstellen van een product. Gedacht kan worden aan: 

• Ontwikkelen van een zorgaanbod voor een specifieke patiëntengroep; 

• Ontwikkelen van een scholingsaanbod op ten minste HBO-niveau; 

• Ontwikkelen van een protocol. 

• Ontwikkelen van een zorgstandaard 
 

Dergelijke activiteiten worden wel binnen de kring uitgevoerd maar vallen niet onder de activiteit ‘deelname aan intercollegiaal overleg’. De activiteiten leveren 
geen punten op voor de activiteit ‘deelname aan intercollegiaal overleg’. Het opstellen / maken van de producten wel kan een bijdrage leveren aan de 
deskundigheidsbevordering van de leden van de kring. In de kwaliteitscriteria zijn enkele activiteiten opgenomen waarbij een product en de ontwikkeling 
daarvan centraal staat. De kringleden kunnen de producten van de kring zelf toetsen aan de eisen van deze activiteiten.  

In onderstaand overzicht staan producten beschreven die, volgens de Kwaliteitscriteria 2015-2020, punten opleveren met daarbij kort vermeld: de definitie, 

puntentoekenning, bewijslast en invoering in digitaal portfolio.  

 

Let op: het ontwikkelen van dergelijke producten levert geen punten op voor de activiteit ‘Deelname aan intercollegiaal overleg’. Deze punten vallen onder 

andere activiteiten. Zie hiervoor onderstaand schema of kijk in de Kwaliteitscriteria 2015-2020. 

Overigens vallen alle genoemde activiteiten in categorie C2 ‘Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten’. Intercollegiaal overleg valt ook onder deze 

categorie. 

 

Activiteit Definitie Punten Bewijslast Invoeren in digitaal portfolio 

onder kopje: 

Ontwikkelen van 

zorgaanbod of product 

Bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van een 

mono- of multidisciplinair 

zorgaanbod of product. 

Per bijeenkomst 2 

punten 

Het zorgaanbod of product 

met bewijs van actieve 

betrokkenheid bij de 

ontwikkeling. 

Ontwikkelen van zorgaanbod of 

product 

Ontwikkeling 

protocollen, 

standaarden en 

richtlijnen 

Bijdragen aan de 

ontwikkeling van 

protocollen, standaarden 

en richtlijnen. 

Actieve bijdrage 

ontwikkeling: 20 

punten. 

Protocol, standaard, richtlijn 

met bewijs van actieve 

bijdrage. 

Ontwikkeling protocollen, 

standaarden en richtlijnen 
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Activiteit Definitie Punten Bewijslast Invoeren in digitaal portfolio 

onder kopje: 

Actieve bijdrage 

actualiseren: 10 

punten. 

Ontwikkelen 

kwaliteitsinstrumenten 

of zorginnovaties 

Instrumenten of 

zorginnovaties ter 

ondersteuning of 

verbetering van het 

kwaliteitsbeleid. 

Actieve bijdrage 

ontwikkeling: 20 

punten. 

Actieve bijdrage 

actualiseren: 10 

punten. 

Kwaliteitsinstrument of 

zorginnovatie en notulen 

vergadering of bewijs van 

deelname. 

Ontwikkelen 

kwaliteitsinstrumenten of 

zorginnovaties 

Ontwikkelen van 

scholing 

Het ontwikkelen van 

beroepsgerelateerde 

scholing op tenminste 

HBO-niveau.  

Hieronder wordt verstaan: 

het ontwikkelen van een 

cursus of opleiding 

waaraan een 

studiehandleiding en/of 

didactisch plan ten 

grondslag ligt. 

Vastgesteld zijn de 

didactische keuzes en 

onderbouwing. 

1 uur ontwikkelen = 1 

punt. 

Bewijs van de opdrachtgever 

en de studiehandleiding of 

het didactisch plan. 

Ontwikkelen van scholing 

Boek schrijven Vakinhoudelijk boek of 

hoofdstuk met een relatie 

tot het beroepsprofiel. 

15 punten per 

hoofdstuk. Heeft het 

boek meerdere 

auteurs dan worden de 

punten naar rato 

verdeeld. 

ISBN nummer. Boek schrijven 

Let op: in de Kwaliteitscriteria 2015 – 2020 staat per activiteit uitgebreid beschreven wat wel en niet onder de activiteit valt en staan voorbeelden genoemd 

per activiteit. Indien u voor punten in aanmerking wilt komen adviseren we u eerst de criteria te bekijken om te zien of de activiteit aan de criteria voldoet. 
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Meer informatie 

Voor meer informatie zie de Kwaliteitscriteria 2015 – 2020. Deze criteria zijn te vinden via www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteit > register -> kwaliteitsregister of 

via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl. 

 


