Aanvraagformulier Dispensatieregeling t.b.v. een tijdelijke kwaliteitsregistratie
De dispensatieregeling is voor paramedici die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis,
maar onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten. Met een
dispensatieregeling wordt een tijdelijke kwaliteitsregistratie aangevraagd van maximaal 1 jaar.
Aan deze aanvraag zitten andere kosten verbonden dan bij een reguliere herregistratie. Deze kosten
kunt u terugvinden op onze website, www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Voorwaarden aanvraag
• Alle deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen de actuele periode zijn ingevoerd in
het digitaal portfolio. Alle niet-geaccrediteerde activiteiten zijn voorzien van bewijslast. Deze
bewijslast is bij de betreffende activiteit gevoegd.
• Het overzicht voor de uren werkervaring is ingevuld en de bewijslast1 voor de uren
werkervaring is aanwezig.
• Onderstaand plan van aanpak is volledig ingevuld. Het plan van aanpak beschrijft een reden
en het minimaal te behalen punten die nodig zijn om het te kort aan punten binnen
maximaal 1 jaar te behalen.
De dispensatieregeling wordt aangevraagd via het digitaal portfolio. Tijdens de aanvraagprocedure
voegt u het ingevulde plan van aanpak als bijlage toe. Ook het overzicht en de bewijslast voor de
uren werkervaring worden toegevoegd tijdens de aanvraag in het digitaal portfolio.
Reden
Beschrijf in het kort waarom u in de afgelopen vijf jaar niet aan de gestelde kwaliteitseisen heeft
kunnen voldoen:
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Zie eventueel www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/faq/default.aspx > dispensatie- herintrederregeling >
welke bewijslast geldt voor de uren werkervaring?
1

Plan van aanpak deskundigheid bevorderende activiteiten
Het plan van aanpak beschrijft welke deskundigheidsbevorderende activiteiten in het komend jaar
worden uitgevoerd om het totaal aantal benodigde punten te behalen.
In totaliteit dient u 160 punten te behalen waarvan:
• minimaal 40 punten zijn behaald door het volgen van bij- en nascholingen;
• minimaal 40 punten zijn behaald met overige activiteiten;
• minimaal 40 punten zijn geaccrediteerd;
• Voor oefentherapeuten gelden aanvullende eisen met betrekking tot wetenschappelijke punten.
Zie hiervoor de criteria.
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