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Regeling kosteloze verlenging accreditatieperiode eenmalige bij- en 

nascholing 

 

Update november 2021 

  

Aanleiding  

 

Op dit moment worden scholingsaanbieders door de corona uitbraak nog steeds volop 

geconfronteerd met iets dat niet is voorzien, worden voor een voldongen feit geplaatst en hebben 

feitelijk te maken met een overmacht situatie. Ons uitgangspunt is dat scholingsaanbieders niet de 

dupe mogen worden van de corona perikelen. Scholingsaanbieders hebben minder mogelijkheden 

dan normaal om fysieke bij- en nascholing te ontwikkelen en aan te bieden. Soms ligt dit aan geen of 

verminderde mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten en in het bijzonder zijn 

vaardigheidstrainingen niet (altijd) mogelijk. Soms zijn docenten ziek of hebben paramedici, 

bijvoorbeeld door werkdrukte, geen tijd om bij- en nascholing te volgen.  

  

Eenmalige bij- en nascholing  

 

Vanuit scholingsaanbieders komt de vraag of ADAP iets kan betekenen in de onzekerheid die 

scholingsaanbieders hebben bij het ontwikkelen en aanbieden van eenmalige bij- en nascholing. 

Onzekerheid die ontstaat door corona beleid van overheidswege waardoor fysieke bijeenkomsten 

niet of met te grote beperkingen kunnen worden georganiseerd. ADAP moedigt met onderstaande 

regeling scholingsaanbieders specifiek aan om eenmalige bij- en nascholing te blijven ontwikkelen 

met een ‘garantie’ dat deze scholing ergens in een periode van 9 maanden uitgevoerd kan worden. 

ADAP gaat hiermee uit van vertrouwen en vermindert administratieve lasten.  

Als een eenmalige bij- en nascholing door de corona situatie redelijkerwijs niet (online) kán 

doorgaan, dan verlengt ADAP op verzoek van de scholingsaanbieder kosteloos de accreditatieperiode 

met 3 maanden, zodat de scholing - al dan niet in een online variant - opnieuw kan worden 

aangeboden. Lukt het hernieuwd (fysiek of online) aanbieden van de scholing door de corona 

perikelen nog steeds niet tijdens de verlengde accreditatieperiode, dan verlengt ADAP nogmaals en 

ditmaal voor de laatste keer op verzoek van de scholingsaanbieder kosteloos de accreditatieperiode 

met 3 maanden.  

Het verzoek tot kosteloze verlenging dient de scholingsaanbieder in via een daartoe strekkende vraag 

in PE online. Hierbij geeft de scholingsaanbieder gericht aan dat de geaccrediteerde scholing 

vanwege corona niet kon worden aangeboden. Let op: verlenging is alleen mogelijk voor 

aaneengesloten accreditatieperioden. Dus zorg op tijd voor de aanvraag tot verlenging. Deze kan niet 

achteraf of met terugwerkende kracht worden toegekend. 

  

Waarom alleen bij eenmalige bij- en nascholing?  

 

De regeling geldt alleen voor eenmalige bij- en nascholing. Bij herhaalde bij- en 

nascholingsactiviteiten is de accreditatieperiode al twee jaar met de mogelijkheid van kosteloze 
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verlenging van twee jaar. De regeling geldt niet voor accreditatie van e-learning modules, omdat 

deze al online plaatsvinden en er in beginsel geen beperkingen zijn vanwege corona. 

 

Ingangsdatum 

  

Deze corona regeling is incidenteel van aard en geldt voor eenmalige bij- en nascholingen die zijn of 

worden aangevraagd in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.  


