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Formats – doe er je voordeel mee!  

60% van de scholingsaanbieders voegt één of meer formats toe bij de accreditatie-aanvraag. Op de 

website van ADAP vind je vier verschillende formats die je kunt gebruiken bij het ontwikkelen van je 

scholing en het invullen van de accreditatie-aanvraag. Het format voor het programmaoverzicht 

wordt het meest gebruikt, 75% van de toegevoegde formats is format 1A of format 1B. 

Beschikbare formats 

Bij het invullen van de scholingsaanvraag kun je gebruik maken van de onderstaande formats: 

• Format 1: Programmaoverzicht  

• Format 2: Docenten 

• Format 3: Zelfstudie overzicht 

• Format 4: Zelfstudie - verplichte literatuur 

 

 
 

Je kunt de formats downloaden op de website, onder de tab Criteria en in de accreditatie-aanvraag.  

 

Format 1 Programmaoverzicht (online) cursus 

  

Dit format wordt het meest gebruikt. In het overzicht geef je per onderdeel het volgende aan: 

• een beknopte beschrijving van de inhoud 

• de benodigde lestijd 

• de leerdoelen 

• welke werkvormen er worden gebruikt. Denk aan een lezing, een (web-)college volgen, 

(online)teksten lezen, presentaties, interactieve bespreking, (online) opdracht of toets uitvoeren 

• de naam van de docent 

  

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/accreditatiescholing/default.aspx
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Format 2 Docenten (online) cursus 

 

Voor een fysieke bijeenkomst geef je per cursusonderdeel aan wat de naam van de docent is en 

welke vakinhoudelijke expertise de docent heeft.  

Voor een online-bijeenkomst kun je gebruik maken van format 2B. In dit format geef je aan welke rol 

de docent heeft. Bijvoorbeeld: ontwikkelaar, vraagbaak of beoordelaar. Ook in dit format vragen we 

om de naam en vakinhoudelijke expertise van de docent.  

 

Format 3 Zelfstudie overzicht 

 

Format 3 helpt je bij het schematisch weergeven van de zelfstudie. Per onderdeel beschrijf je: 

• het type zelfstudie: het lezen van verplichte literatuur, een opdracht uitvoeren, de kennis in de 

praktijk oefenen 

• het doel van de zelfstudie 

• het onderdeel van de cursus waarin de zelfstudie terugkomt 

• de wijze vaan toetsing van de zelfstudie 

• het aantal studiebelastingsuren 

 

Format 4  Zelfstudie – verplicht literatuur 

 

Om te beoordelen of de aangevraagde zelfstudie-uren reëel zijn vragen we om een onderbouwing 

van de uren: 

• naam van het artikel of boek 

• aantal pagina’s  

• zwaarte van de literatuur  

• doel van de literatuurstudie 

• studiebelastingsuren  

• het cursusonderdeel waar de literatuurstudie terugkomt of getoetst wordt 

 

Voor de berekening van het aantal pagina’s per uur kun je gebruik maken van de in het hoger 

onderwijs gehanteerde berekeningstabel. Deze staat in format 4. 

 

 


