Regeling compensatie punten bij- en nascholing vanwege corona
1) Aanleiding
Op dit moment worden paramedici door de corona uitbraak nog steeds volop geconfronteerd met
iets dat niet is voorzien, worden voor een voldongen feit geplaatst en hebben feitelijk te maken met
een overmachtsituatie. Paramedici hebben minder mogelijkheden dan normaal om bij- en nascholing
te volgen. Soms ligt dit aan het verminderde aanbod, bijvoorbeeld omdat fysieke bijeenkomsten en
in het bijzonder vaardigheidstrainingen niet (altijd) mogelijk zijn. Soms ontbreekt, bijvoorbeeld door
werkdrukte, de tijd om bij- en nascholing te volgen.
2) Bij- en nascholing
Vanuit beroepsgroepen komt de vraag of paramedici kunnen worden gecompenseerd omdat zij
redelijkerwijs niet voldoende bij- en nascholing kunnen volgen. KP heeft hiervoor de volgende
oplossing, waarbij wij uitgaan van vertrouwen.
Gedurende heel 2021 worden in het digitaal portfolio van het basis register onder de activiteit bij- en
nascholing punten toegevoegd. Het gaat om 2 punten per kwartaal die automatisch aan het einde
van ieder kalenderkwartaal worden toegekend. Dit betekent dat er voor de paramedicus geen
administratieve lasten zijn.
4) Waarom dit aantal punten?
In een volledige herregistratieperiode worden 160 punten gevraagd. Dit is omgerekend 32 punten
(160 punten/ 5 jaar) deskundigheidsbevordering op jaarbasis. Hiervan worden 8 punten ingevuld met
‘verplichte’ bij- en nascholing, 8 ‘verplichte’ punten met overige deskundigheidsbevordering, de
resterende 16 punten kunnen vrij worden ingevuld. In de praktijk blijkt dat de resterende punten
voor zeker de helft met bij- en nascholing worden verkregen. Dus alles bij elkaar gaat het om circa 16
punten bij- en nascholing per jaar. Hiervan wordt gedurende het eerste halfjaar 2021 de helft
vanwege corona gecompenseerd, dat wil zeggen 4 punten (2 punten per het einde van ieder
kalenderkwartaal). Het toegekende aantal punten is daarmee passend als corona compensatie.
5) Ingangsdatum
KP heeft in 2020 specifiek voor de eerste golf en gevolgen hiervan voor het gehele kalenderjaar een
pakket aan corona maatregelen getroffen. Hiervan is de incidentele coronadispensatieregeling
ongewijzigd voortgezet en deze geldt ook voor 2021. Andere corona regelingen waren begin oktober
2020 beëindigd. De ‘Regeling compensatie punten bij- en nascholing vanwege corona’ komt door de
aanhoudende corona situatie hiervoor in de plaats.
Deze corona regeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021.
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