Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders
Speciaal voor scholingsactiviteiten die door een groep paramedici zelf georganiseerd worden bestaat
de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen tegen geringere kosten. Voorwaarde is dat de
deelnemers geen of weinig inschrijfgeld betalen.
De accreditatieaanvraag wordt als een reguliere cursus ingediend binnen de
scholingsaanbiedersaccount volgens de standaard procedure in PE-online. (zie “Handleiding
kwaliteitskeurmerk voor scholingsaanbieders” op de website www.accreditatie.nu ).
Bij- en nascholingsactiviteiten georganiseerd door beroepsbeoefenaren voor beroepsbeoefenaren
zonder of met lage inschrijfkosten ≤ € 10,00 per persoon.
Voorbeelden zijn: klinische lessen, refereeravonden, netwerkbijeenkomsten, workshops, clinics,
vaardigheidstrainingen etc.
Om bij- en nascholingsactiviteiten georganiseerd door beroepsbeoefenaren voor
beroepsbeoefenaren te mogen voorzien van een kwaliteitskeurmerk moet aan de volgende criteria
worden voldaan.
Vakinhoudelijk criteria
• De inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening, afgeleid van het
beroepsprofiel(en) en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld/aandachtsgebied.
• De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of
attitude.
Onderwijskundige en organisatorische criteria
• Algemene doelstelling en de globale inhoud is beschreven.
• Het programma met contact-uren en zelfstudie-uren is beschreven.
• Naam en functie van docenten zijn beschreven.
• De activiteit wordt geëvalueerd.
• Er wordt een presentielijst geparafeerd door de deelnemers of een bewijs van deelname
gegeven.
De kosten voor de aanvraag van accreditatie zijn € 50,-.
Specifieke instructies:
• Er kan alleen een eenmalige aanvraag worden ingediend. Accreditatie wordt ook eenmalig
verleend voor de betreffende ingevoerde klinische les, refereeravond of
netwerkbijeenkomst.
• Gekozen moet worden bij het soort scholingsactiviteit: klinische les, refereeravond of
studiedag.
• In het opmerkingen veld voor de accreditatiecommissie wordt vermeld: Door paramedici
vóór paramedici.
• Er wordt een factuur van € 50,00 verstuurd als voldaan is aan bovenstaande instructies.
• Na afloop van de klinische les, refereeravond of netwerkbijeenkomst wordt de presentie
ingevoerd van de deelnemers met behulp van de KP-registratienummers en wordt het
resultaat van de schriftelijke evaluatie ingevoerd in het daarvoor beschikbare veld.

Alle stappen van het accreditatieproces in het kort:
• Kies de accreditatie wizard om een aanvraag in te dienen:

•

Kies “nieuwe aanvraag”

•

Kies ADAP als accreditatieorgaan

•

Vul de volgende velden in:

•

Maak de volgende selectie:

•

Vul de datum en de tijden van de klinische les, refereeravond of netwerkbijeenkomst in:

•

Kies bij soort scholingsactiviteit klinische les:

•

Vul alle informatie met betrekking tot de scholing in, upload het programma met eventueel
pauzetijden.

•

Kies bij soort aanvraag: Accreditatie eenmalig:

•

Vink aan bij “Vereniging waarvoor accreditatie wordt aangevraagd”:

•

Vul in (zie specifieke instructie):

•

Maak een keuze bij de competenties. Voor klinische lessen, refereeravonden of
netwerkbijeenkomsten is meestal van toepassing de competenties Paramedisch Handelen en
Kennis en Wetenschap.
Uitleg van deze twee competenties zijn:

1. Paramedisch handelen (vakinhoudelijk handelen)
Deze competentie wordt aan een scholing toegekend als de deelnemer tijdens de scholing kennis
heeft verworven over het paramedisch handelen. Onderdelen van deze competenties zijn
anamnese, diagnostiek, onderzoek, behandeling, standaarden, toepassen van inhoudelijke
richtlijnen, protocollen of kwaliteitsindicatoren.
Voorbeelden zijn scholingen over:
• Vakinhoud (Ergotherapie, diëtetiek, logopedie, huidtherapie, oefentherapie, optometrie,
orthoptie, medische beeldvorming, radiotherapie)
• voorbehouden handelingen
• lichamelijk onderzoek, anamnese
• paramedische behandelmethoden
• richtlijnen
4. Kennis en wetenschap
Deze competentie wordt aan een scholing toegekend als de deelnemer tijdens de scholing kennis
of vaardigheden heeft verworven over het vertalen en overdragen van (wetenschappelijke)
kennis. Onderdelen van deze competentie zijn weten hoe je een onderzoek kunt lezen en hoe je
signaleert en klinisch kunnen redeneren.
Voorbeelden zijn scholingen over:
• onderzoeksvaardigheden
• het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten
• klinisch redeneren
In de meeste gevallen zal de klinische les, refereeravond of netwerkbijeenkomst volledig gericht
zijn op de competentie Paramedisch handelen kies dan 100% Paramedisch Handelen.

•

Stuur de aanvraag nadat alle velden zijn ingevuld in.

•

De aanvraag wordt binnen 2-3 weken afgehandeld. Het kan zijn dat er aanvullende vragen via
vraag/antwoord in PE-online gesteld worden. Vragen met betrekking tot de aanvraag worden
alleen via vraag/antwoord in PE-online in behandeling genomen. Kies bij het menu cursusbeheer
de betreffende aanvraag. Open de aanvraag en kies details aanvraag;

In het volgende scherm kan gekozen worden voor vraag/antwoord.

•

Na afloop van de klinische les wordt de presentie ingevoerd via het menu presentie (zie ook de
handleiding voor het invoeren van presentie met behulp van een excell bestand op de website
www.accreditatie.nu

•

Tevens wordt het resultaat van de schriftelijke evaluatie toegevoegd. Om te voorkomen dat het
systeem herinneringen blijft sturen over de evaluatie moet het resultaat van de evaluatie
ingevoerd worden op de juiste plaats:
Kies Details aanvraag / Aanvraaggegevens cursus en upload het bestand met het resultaat van de
evaluatie.

Uitloggen
U kunt uitloggen uit het digitale systeem door in het menu voor Uitloggen te kiezen.
Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met
het accreditatiebureau ADAP 030-2315749 op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur of via vraag en
antwoord binnen Pe-online.

