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De eerste keer herregistreren: uitleg punten 

 

Ga jij je voor het eerst herregistreren? Lees dan in dit handige overzicht hoeveel uur werkervaring je 

nodig hebt én over het aantal punten wat je nodig hebt door deskundigheidsbevorderende 

activiteiten te doen. 

 

 

Werkervaring: 1600 uur in 36 maanden  

Voor jouw werkervaring geldt dat je tenminste 1600 uur in minimaal 36 maanden ervaring hebt 

opgedaan binnen het beroep.  

Dit minimale aantal uren kun je dus in tenminste drie jaar behalen, maar bijvoorbeeld ook verdeeld 

over vijf jaar. Om je uren bij te houden kun je een template downloaden via Veelgestelde vragen via 

de tab: ‘Digitaal portfolio’, bij ‘Hoe voer ik mijn werkervaring in?’. 

Punten door deskundigheidsbevorderende activiteiten 

In totaal heb je minstens 160 punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten nodig. Van deze 

punten zijn minimaal:  

o 40 punten behaald door het volgen van bij- en nascholing  

o 40 punten behaald door het verrichten van overige activiteiten 

Dit zijn in totaal 80 punten. De resterende punten kunnen met iedere deskundigheidsbevorderende 

activiteit worden behaald. Hieronder valt bijvoorbeeld intercollegiaal overleg, het deelnemen aan 

een journal club en wetenschappelijk onderzoek.  

 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/faq/default.aspx
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Alle activiteiten vind je terug in dit overzicht:  

 

 

Minimaal 40 geaccrediteerde punten 

Van de 160 punten die je nodig hebt om je te herregistreren geldt dat er tenminste 40 punten komen 

uit deelname aan geaccrediteerde activiteiten. Bij geaccrediteerde activiteiten is het zo dat de 

scholingsaanbieder of initiatiefnemer de punten toevoegt aan jouw digitaal portfolio, wanneer je de 

activiteit hebt afgerond. Daarnaast weet je met geaccrediteerde punten zeker dat deze meetellen 

voor jouw herregistratie. Lees meer over geaccrediteerde punten. 

Aanvullende eisen voor sommige beroepsgroepen 

Let op: Sommige beroepsverenigingen hebben naast de bovenstaande punten ook hun eigen 

aanvullende eisen. Bekijk hiervoor via de beroepenpagina de kwaliteitscriteria voor jouw 

beroepsgroep.  

 

Wist je dat? 

Je met gemiddeld 3 uur per maand je (scholings)punten al kunt behalen?  

 

 

 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/SiteAssets/Lists/FAQItem/AllItems/Geaccrediteerde%20punten%20en%20niet%20geaccrediteerde%20punten,%20hoe%20zit%20dat%20precies.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/beroepen/default.aspx


 

Pagina 3 van 3 
 

 

 

Stappenplan voor jouw herregistratie 

Via de onderstaande ‘herregistratiecirkel’ kun je alle stappen die je doorloopt voor je herregistratie 

nog eens nakijken:  

 


