Veel gestelde vragen & antwoorden
‘voorsorteervariant/ groene knop’ kwaliteitscriteria 2020 - 2025
LAATSTE UPDATE: 21 JULI 2020
Vanaf 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025. Alle geregistreerden, ook die
voorlopig nog niet onder die nieuwe set vallen, krijgen vanaf 1 juli de mogelijkheid om alvast de
activiteiten van deze nieuwe set van toepassing de laten zijn. Dit noemen wij de voorsorteervariant.
Wij vragen alle bij KP geregistreerde paramedici een keuze te maken: of je kiest voor de
voorsorteervariant of je kiest ervoor om niet van de voordelen gebruik te maken.
Je maakt de keuze door op een zogenaamde groene knop te drukken. Meer weten? In dit overzicht
van veelgestelde vragen lees je alles.
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1. Algemeen
o Wat is er nu anders dan anders?
De afgelopen jaren kreeg je na gemiddeld 2,5 jaar te maken met een nieuwe set
kwaliteitscriteria. Vanaf 1 juli 2020 bestaan er twee sets naast elkaar: de kwaliteitscriteria
2015-2020 en de (nieuwe) kwaliteitscriteria 2020-2025. Hiervan is er één voor jou van
toepassing. De startdatum van de herregistratieperiode bepaalt onder welke set je valt. Is
de startdatum vóór 1 juli 2020, dan geldt gewoon nog de set 2015-2020. Dat kan nu anders.
Vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 kan je zélf de keuze maken of je de nieuwe
activiteiten alvast wil gaan gebruiken. Doe je dat, dan heb je direct de voordelen van de
nieuwe set te pakken. Voor het overige blijft de voor jou geldende set ongewijzigd. We
noemen dit de voorsorteervariant.
o Waarom is er nu een voorsorteervariant en gaat het anders dan anders?
Nadeel van de manier waarop het altijd ging, is dat de set kwaliteitscriteria 2015–2020 nog
vijf jaar van toepassing is voor een paramedicus die zich op bijvoorbeeld 14 juni 2020
herregistreert. Deze paramedicus kan dan niet profiteren van de voordelen van de nieuwe
set kwaliteitscriteria 2020-2025: vermindering van administratieve lasten, gebruiksgemak en
nieuwe of hernieuwde activiteiten en vooral een veel beter leesbaar KP activiteitenoverzicht.
Dat is onnodig jammer.
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o

Dit lijkt op het veranderen van de regels tijdens het spel. Klopt dat?
Nee, de regels worden niet tijdens het spel gewijzigd. Hoe dan ook blijven de criteria uit de
voor jou geldende set van toepassing. Dat verandert niet. Denk dan aan werkervaring,
deskundigheidsbevordering en de specifieke criteria voor jouw beroepsgroep. Wat er nu
anders is, is dat je zélf kunt kiezen om alvast van een aantal voordelen van de nieuwe set te
profiteren. Óf je laat het zoals het is, óf je kiest voor de voorsorteervariant. Je oude criteria
blijven gelden, je pakt alleen wat voordelen mee.

2. Voorsorteervariant
o Wat is de voorsorteervariant?
Alle geregistreerden, óók de paramedici die voorlopig nog niet aan een herregistratie toe
zijn, krijgen vanaf 1 juli 2020 de mogelijkheid om alvast de activiteiten van deze ‘nieuwe set’
van toepassing te laten zijn op de kwaliteitscriteria 2015-2020. We noemen dit de
voorsorteervariant.

o

Wat zijn de voordelen van de voorsorteervariant?
De voordelen zijn:
o gebruiksgemak;
o vermindering van administratieve lasten (de processen van het digitaal portfolio zijn
vereenvoudigd; minder clicks);
o nieuwe of hernieuwde activiteiten (te weten: deelname aan kennisnetwerken en het
geactualiseerde IPO instrument);
o een goed leesbaar KP-activiteitenoverzicht.
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o

Is de voorsorteervariant iets voor mij? Hoe maak ik een keuze?
Dat hangt natuurlijk helemaal van jouw situatie af. Er zijn twee keuzehulpen beschikbaar
waarmee jij kunt checken of de ‘voorsorteervariant’ relevant voor je is en voordelen voor je
heeft. De keuzehulpen geven een advies om wel of niet te kiezen voor de voorsorteervariant.
Is het niet duidelijk, dan kun je altijd even sparren met de KP-helpdesk.
Er is een keuzehulp voor kwaliteitsgeregistreerden en een
keuzehulp voor diplomageregistreerden.
o Wanneer kan ik kiezen?
In de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 kun je kiezen voor de
voorsorteervariant. Dit kan door in te loggen in Mijn KP, via de KP website.
o Moet ik kiezen of kan ik het ook gewoon zo laten?
Ja, je moet even actie ondernemen. In Mijn KP is een verplicht veld aangemaakt. Je kiest voor
a. de voorsorteervariant, of
b. alles laten zoals het is.
Na 31 december 2020 kan je geen keuze meer maken. Dan heb je niet gekozen voor de
voorsorteervariant en blijft alles zoals het was.
o Kan ik op een keuze terugkomen?
Nee. Als je hebt gekozen wordt je digitaal portfolio automatisch aangepast: jouw digitaal
portfolio bevat dan de nieuwe activiteiten. Het ongedaan maken van een keuze is technisch
niet mogelijk. Een keuze vóór de voorsorteervariant heeft geen nadelen. Anders gaat KP
hiermee coulant mee om.

3. Groene knop
o Wat is de groene knop?
De groene knop is de visuele knop in Mijn KP waarmee wordt gekozen vóór de
‘voorsorteervariant’. Deze knop is eenmalig zichtbaar en verdwijnt nadat je de keus hebt
gemaakt.
o Wat doet de groene knop?
De groene knop zorgt ervoor dat de voorsorteervariant wordt geactiveerd in jouw digitaal
portfolio. De ‘oude criteria’ mét de ‘nieuwe activiteiten’ zijn er dan zichtbaar.
4. Digitaal portfolio
o Ik wil graag weten tot wanneer mijn kwaliteitsregistratie geldig is en/of mijn portfolio inzien,
maar ik kan niet in mijn digitaal portfolio.
Op de website vind je rechtsboven de knop Registers raadplegen. Je kunt jezelf opzoeken en
dan zie je tot wanneer je periode loopt. Als je je activiteiten wilt inzien dan kan dit via de KPapp (alleen als je deze al eerder hebt gebruikt).
o Ik heb op de groene knop gedrukt maar zie geen verandering in mijn digitaal portfolio…
Dat klopt, in je digitaal portfolio zie je nog steeds Kwaliteitseisen [naam beroepsgroep],
regelgeving 2015 – 2020. Bij het toevoegen van activiteiten zorgt het systeem er
automatisch voor dat je vanaf nu kunt kiezen voor de ‘nieuwe activiteiten’. Achter de
activiteiten zie je nu de toevoeging ‘norm 2020-2025’. Let op: de gegevens worden ’s nachts
bijgewerkt, dus als je vandaag op de groene knop hebt gedrukt dan is het morgen verwerkt.
Pagina 3 van 4

o

o

o

Wat gebeurt er met al ingevoerde activiteiten?
Activiteiten die je hebt opgevoerd – voordat je op de groene knop hebt gedrukt – blijven in
het digitaal portfolio staan. Nadat je voor de voorsorteervariant hebt gekozen kun je de
‘nieuwe activiteiten’ in het portfolio gebruiken.
Wat gebeurt er als ik niet meteen op 1 juli 2020 kies?
De eerste keer dat je in mijn KP komt, druk je wel of niet op de groene knop. Wanneer je hier
op drukt dan is vanaf dat moment de voorsorteervariant van toepassing. Anders maak je de
keuze dat alles zo blijft zoals het is. Als je bijvoorbeeld op 1 oktober 2020 voor de
voorsorteervariant kiest, dan kun je vanaf die datum de ‘nieuwe activiteiten’ toevoegen in
het digitaal portfolio. Er is dan geen terugwerkende kracht tot 1 juli 2020. Snel op de knop
drukken is dus handig, want dan heb je meteen de voordelen van de voorsorteervariant te
pakken.
Kan ik nog eerder uitgevoerde activiteiten blijven opvoeren?
Als je jouw digitaal portfolio niet volledig hebt bijgewerkt, is er nog niks aan de hand. Bij de
keuze vóór de voorsorteervariant is het digitaal portfolio zó ingericht dat de datum van
uitvoering automatisch bepaalt of de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ activiteiten van toepassing zijn.
Zo kun je bijvoorbeeld op 1 december 2020 activiteiten die zijn uitgevoerd voor 1 juli 2020
opvoeren als ‘oude activiteiten’.

5. Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO)
o
Als ik op de groene knop druk verandert er dan iets aan IPO?
Nee, daar verandert niets aan. Als je één of meer fasen hebt doorlopen dan kun je gewoon
verder gaan met volgende fase. Als je een fase bent gestart maar deze is nog niet afgerond
dan kun je deze ook nog afronden als je voor voorsorteervariant kiest.
Het kan natuurlijk zijn dat het voltooien van één of meer IPO-fasen verplicht is in de
kwaliteitscriteria 2010-2020 en/of 2015-2020. Dit is altijd een beroepsspecifieke eis. En dit
blijft hetzelfde, of je nu op de groene knop drukt of niet. Wil je weten of voor jouw
beroepsgroep een verplichting geldt, kijk dan in de criteria of in dit overzicht.
6. Keuzestress
o Heb je geen tijd om een keuze te maken?
Hoe dan ook blijven de criteria uit de voor jou geldende set van toepassing. Dat verandert
niet. Wat er nu anders is, is dat je zélf kunt kiezen om alvast van een aantal voordelen van de
activiteiten uit de nieuwe set te profiteren. Óf je laat het zoals het is (druk dan op de grijze
knop), óf je kiest voor de voorsorteervariant (druk dan op de groene knop). Je oude criteria
blijven gelden, je pakt alleen wat voordelen mee.
7. Slot
o Nog een andere vraag?
Dit overzicht van vragen en antwoorden wordt regelmatig geactualiseerd. Heb je een vraag
waarop dit document geen antwoord geeft? Of is het gegeven antwoord in jouw specifieke
situatie niet voldoende? Neem dan contact op met de KP-helpdesk via
info@kwaliteitsregisterparamedici.nl.
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