Veel gestelde vragen & antwoorden over corona
LAATSTE UPDATE: 1 FEBRUARI 2021
Geregistreerden en scholingsaanbieders vragen zich terecht af hoe om te gaan met problemen
rondom herregistratie of met accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten die worden
veroorzaakt door de corona uitbraak. KP heeft een ‘Incidentele coronadispensatieregeling’, de
‘Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening vanwege corona’ en
de ‘Regeling compensatie werkervaring vanwege corona’ vastgesteld om geregistreerden tegemoet
te komen. Ook is ADAP voor scholingsaanbieders coulant bij de beoordeling van accreditatie
verzoeken voor bij- en nascholing. Op basis hiervan is een overzicht van veel gestelde vragen en
antwoorden opgesteld.
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1. Algemeen
o Wat is het KP uitgangspunt?
Ons uitgangspunt is dat geregistreerden en scholingsaanbieders niet de dupe mogen worden van
de corona perikelen. Zij worden geconfronteerd met iets dat niet is voorzien, worden voor een
voldongen feit geplaatst en hebben feitelijk te maken met een overmachtsituatie. KP/ADAP gaat
hiermee coulant om. Juist in het belang van geregistreerden en scholingsaanbieders.
Wanneer je onze coronaregelingen vergelijkt met andere kwaliteitsregisters in de zorg zie je dat
KP hier zowel op het vlak van werkervaring -waarbij uitstel wordt verleend-, als op het vlak van
bij- en nascholing en de overgang naar online werken, geregistreerden en scholingsaanbieders
ruim tegemoet komt.
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2. Herregistratie
o Heb je een lopende aanvraag voor herregistratie?
- Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de uitkomst positief is,
worden zo snel als mogelijk door de beoordelingscommissie afgerond. Deze geregistreerden
ontvangen op korte termijn hun positieve besluit.
- De overige aanvragen en aanvragen waarvoor extra bewijsstukken nodig zijn, worden
gewoon zoals altijd behandeld.
- Zijn er op dat moment (aanvullende) bewijsstukken nodig, en het lukt niet om dit op korte
termijn aan te leveren dan kun je de huidige aanvraag voor herregistratie kosteloos
omzetten naar de incidentele coronadispensatieregeling waardoor je een half jaar lang extra
de tijd hebt. Lees hierover meer in de regeling die je kunt vinden op onze website.
o

Verloopt jouw uiterste herregistratiedatum binnenkort?
Je kunt, als je dat wilt, gewoon een aanvraag voor herregistratie indienen.

o

Wil je herregistreren maar kom je punten tekort omdat er een scholing niet doorgaat vanwege
het coronavirus?
Het is nog steeds mogelijk om bij te scholen via e-learning modules ook al zijn congressen en
symposia afgelast. E-learning modules bieden een veilige manier om in deze tijd bij te scholen en
accreditatiepunten te behalen.

o

Wil je herregistreren maar kom je punten en/of werkervaring tekort?
Je kunt ook gebruik maken van de incidentele coronadispensatieregeling waardoor jouw
kwaliteitsregistratie niet wordt omgezet naar een diplomaregistratie als jouw uiterste
herregistratiedatum verstrijkt. Je blijft geregistreerd in het KP-register met een tijdelijke
kwaliteitsregistratie. Heb je alleen een tekort aan uren werkervaring, dan kun je wellicht gebruik
maken van de Regeling compensatie werkervaring vanwege corona (zie paragraaf 4). In de
periode maart 2020 t/m september 2020 kun je je werkuren compenseren.

3. Regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening vanwege corona
o Kan ik de inspanningen die ik nu lever om digitaal te behandelen mogelijk te maken opvoeren in
mijn portfolio?
Ja, dat kan. KP heeft hiervoor de ‘Regeling punten deskundigheidsbevordering online
paramedische zorgverlening vanwege corona’, waarbij wij uitgaan van vertrouwen en lage
administratieve lasten. Bij de activiteit ‘ontwikkelen zorgaanbod of product’ kun je 8 punten voor
deskundigheidsbevordering opvoeren als erkenning voor de geleverde inspanningen. Lees
hierover meer in de regeling die je kunt vinden op onze website.
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4. Regeling compensatie werkervaring vanwege corona
o Krijg ik uren werkervaring, omdat ik vanwege corona niet kan werken?
Ja, iedere kwaliteitsgeregistreerde, ongeacht de setting waar wordt gewerkt, kan werkervaring
opvoeren in de periode maart 2020 t/m september 2020. Hiervoor wordt het normaal gemiddeld
aantal uren in het reguliere KP Excelbestand ingevuld. Zie de regeling compensatie werkervaring
voor meer details. Deze kun je vinden op onze website.
o

Hoe lang duurt deze regeling?
De regeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30
september 2020.

5. Verruiming van dispensatieregeling en herintredersregeling
De verruiming van de uitstelregelingen is gestopt op 30 september 2020.

6. Incidentele coronadispensatieregeling (korte samenvatting)
o Waarom deze regeling?
Deze regeling geeft vanaf 1 maart 2020 extra ruimte om op een later tijdstip punten
deskundigheidsbevordering te halen en in jouw digitaal portfolio te zetten.

o Voor wie is deze regeling?
De regeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende
herregistratieperiode zijn en binnen twee maanden herregistratie willen aanvragen.
o

Wat lost deze regeling op?
Je blijft (tijdelijk) kwaliteitsgeregistreerd. Ook wanneer in de tussenliggende periode jouw
uiterste herregistratiedatum verstrijkt.

o

Maak ik extra kosten?
Voor deze regeling maak je geen extra kosten. Je betaalt alleen het reguliere herregistratietarief.

o

Wat zijn de gevolgen voor een opvolgende herregistratieperiode?
Een definitieve kwaliteitsregistratie na een verleende dispensatie is gewoon weer voor vijf jaren.

o

Moet ik altijd een plan van aanpak maken?
Nee, dat hoeft niet. Bij een tekort van 12 punten of minder volstaat eenvoudigweg het
toevoegen van het bericht van annulering van de activiteiten die door de coronaperikelen niet
zijn doorgegaan. Bij een plan van aanpak wel de bewijslast voor de uren werkervaring geüpload.

o

Wat is de looptijd van de regeling?
De periode van 1 maart 2020 tot en met het moment waarop de perikelen rondom corona
(enigszins) genormaliseerd zijn.
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7. Accreditatie
o Ik heb een scholingsactiviteit geannuleerd of verplaatst, kan de accreditatieperiode worden
aangepast?
Het is begrijpelijk dat je als scholingsaanbieder een training/scholing hebt verplaatst of misschien
geannuleerd. Wellicht besluit je om de bijeenkomst op een later moment te houden of op
digitale wijze te organiseren. 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. Zie de regeling
kosteloze verlenging accreditatieperiode eenmalige bij- en nascholing voor meer details. Deze
kun je vinden op onze website.
o

Kan ik als scholingsaanbieder de scholing digitaal aanbieden binnen mijn goedgekeurde
accreditatieaanvraag?
Alle accreditaties die zijn goedgekeurd mogen fysieke bijeenkomsten vervangen door online
bijeenkomsten. Je hoeft dit niet te melden bij ADAP. We gaan er vanuit dat het programma met
leerdoelen en resultaatgebieden zo goed als mogelijk overeind blijft en dat je de inhoud van de
scholingsactiviteit gelijk houdt, slechts de vorm wijzigt. Zie de regeling omzetting fysieke bij- en
nascholing naar online scholing voor meer details. Deze kun je vinden op onze website.

o

Ik heb een accreditatieaanvraag ingediend voor een scholing die door de coronacrisis verplaatst
wordt. De factuur is nog niet betaald. Wat kan ik nu het beste doen?
Hier bestaan twee mogelijkheden:
1. Mocht de inhoud van de activiteit niet wijzigen, maar enkel de geplande bijeenkomst(en)
verplaatst worden? Dan kan je ervoor kiezen om de factuur te voldoen, hierdoor zal de
beoordeling van start gaan en weet je ruim van te voren voor hoeveel punten de activiteit
geaccrediteerd is. Een bijkomend marketing technisch voordeel is dat de geplande uitvoeringen
openbaar zichtbaar zijn in de scholingsagenda. Potentiële deelnemers die vooruit willen plannen
en hierbij zoeken op datum, vinden de activiteit terug in de scholingsagenda die direct
toegankelijk is vanuit de digitaal portfolio’s en onze websites.
2. Mocht de inhoud van de activiteit (waarschijnlijk) wijzigen, en is nog niet duidelijk wanneer de
activiteit hervat zal worden? Dan kan je ervoor kiezen om de aanvraag terug te laten sturen.
ADAP verwijdert de factuur en stuurt de gehele aanvraag terug. Het enige wat je hoeft te doen is
ADAP een bericht te sturen met het verzoek om de aanvraag terug te sturen. Doe dit bij voorkeur
via de module “Vraag & antwoord” in de aanvraag. De accreditatieaanvraag kan vervolgens op
elk gewenst moment opnieuw, met de juiste inhoud worden ingediend.
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o

Ik heb een aanvraag ingediend die door corona definitief geannuleerd is. De factuur is betaald en
de accreditatie is reeds toegekend. Kan ik mijn geld terugkrijgen?
In dit geval kan je ervoor kiezen om de activiteit alsnog op een later moment door te laten gaan.
Wij kunnen in overleg de accreditatieperiode verlengen i.v.m. corona. Doordat de accreditatie
reeds is toegekend kunnen wij helaas niet het geld terugstorten.

o

Hoe is het voor cursisten geregeld wanneer de scholingsaanbieder een bijeenkomst anders
organiseert of annuleert?
Als de training/ scholing op een ander moment en/ of op een andere wijze is georganiseerd, dan
voeg je zoals gebruikelijk de presentie toe en zien de geregistreerden de punten direct in hun
digitaal portfolio. Geregistreerden die vlak op hun herregistratieperiode zitten, kunnen een
beroep doen op de incidentele coronadispensatieregeling die KP in het leven heeft geroepen. Dit
laatste is ook handig wanneer een scholing is geannuleerd.

o

Als kwaliteitskring kunnen wij dit jaar geen vier IO bijeenkomsten organiseren en nu?
Wanneer in 2020 bijvoorbeeld 2 of 3 IO bijeenkomsten, al dan niet op digitale wijze, worden
georganiseerd, dan kunnen voor de gehouden IO bijeenkomsten gewoon de punten worden
geaccrediteerd.

8. Veelgestelde vragen van scholingsaanbieders over PE-online
o Kan ik de datum van de nascholing nog wijzigen?
Zolang er geen presentie is ingevoerd is het mogelijk om de datum van de nascholing te wijzigen.
Een stap-voor-stap uitleg om dit te doen vind je in het menu “Help” nadat je bent ingelogd.
Onder de vraag “Ik wil data in mijn aanvraag wijzigen, verwijderen of toevoegen” staan de
stappen uitgelegd voor het wijzigen van data in de toekomst (mogelijkheid A) en voor het
wijzigen van data in het verleden (mogelijkheid C).
Mocht je problemen ondervinden bij het wijzigen van de data, dan kan je contact opnemen met
de PE-online helpdesk. Deze is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 13.00 uur en is te bereiken
via het telefoonnummer 076-549 99 99 of via support@pe-online.org.
o

Hoe verwijder ik de nascholing uit de publieke agenda?
Wanneer een scholing verplaatst wordt, maar er nog geen nieuwe datum bekend is, dan kun je
scholing tijdelijk uit de publieke agenda laten verwijderen. Zodra er een nieuwe datum gevonden
is kan de scholing weer toegevoegd worden. Om de scholing tijdelijk te laten verwijderen uit de
nascholingsagenda kan je contact opnemen met ADAP. Doe dit bij voorkeur via de module
“Vraag & antwoord” in de aanvraag.

o

Waarom ontvang ik automatische herinneringen dat ik de presentie moet invoeren terwijl de
scholing is afgelast?
Is een scholing afgelast en zal er geen vervangende datum komen? In dat geval kan je bij de
presentie-invoer aangeven dat de scholing niet is doorgegaan. Hierdoor ontvang je geen
automatische herinneringen dat je nog presentie moet invoeren. Hoe je dit kan doen vind je
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onder het menu “Help” nadat je bent ingelogd. Onder de vraag “De scholing gaat niet door, maar
ik krijg toch een herinnering voor het invoeren van de presentie” staat een stap-voor-stap uitleg.
o

Ik heb een scholingsactiviteit verplaatst, kan de accreditatieperiode worden aangepast?
Je kunt in PE-online in de goedgekeurde accreditatieaanvraag via de button Vraag/antwoord
aangeven dat een scholingsactiviteit wordt verplaatst. Accreditatiebureau ADAP verlengt
vervolgens de accreditatieperiode in PE-online. Standaard is dit 3 maanden. Als het nodig is om
de accreditatie langer te verlengen kun je dit met een toelichting aangeven.

9. Slot
o Wordt jouw kwaliteitsregistratie onbedoeld toch omgezet naar een diplomaregistratie?
Als dit het geval is neem dan contact met ons op.
o

Nog een andere vraag?
Heb je een vraag waarop deze FAQ geen antwoord geeft of is het gegeven antwoord in jouw
specifieke situatie niet voldoende, dan kun je het voorleggen aan de medewerkers van de
helpdesk: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl

------Utrecht, 1 februari 2021
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