Regeling omzetting fysieke bij- en nascholing naar online scholing
Aanleiding
Op dit moment worden scholingsaanbieders 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 overmacht situatie. Ons uitgangspunt is dat scholingsaanbieders niet de
dupe mogen worden van de corona perikelen. Scholingsaanbieders hebben minder mogelijkheden
dan normaal om fysieke bij- en nascholing te ontwikkelen en aan te bieden. Soms ligt dit aan geen of
verminderde mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten en in het bijzonder zijn
vaardigheidstrainingen niet (altijd) mogelijk. Soms hebben paramedici, bijvoorbeeld door
werkdrukte, geen tijd om bij- en nascholing fysiek te volgen.
Omzetten van fysieke bijeenkomsten naar online scholing
Voor alle scholingsaanvragen die zijn goedgekeurd mogen fysieke bijeenkomsten vervangen worden
door online bijeenkomsten. Scholingsaanbieders hoeven dit niet te melden bij ADAP. We vertrouwen
erop dat de scholingsaanbieder voldoende expertise heeft om de kwaliteit van de scholing te
waarborgen. We geven als leidraad mee: het programma met leerdoelen en resultaatgebieden blijft
zo goed als mogelijk overeind. De scholingsaanbieder probeert de inhoud van de scholingsactiviteit
gelijk te houden, slechts de vorm wijzigt.
ADAP gaat hiermee uit van vertrouwen en zet in op verminderen van administratieve lasten.
Voor welke scholingen geldt deze regeling?
De regeling geldt voor zowel eenmalige bij- en nascholingen als herhaalde bij- en
nascholingsactiviteiten. De regeling geldt niet voor accreditatie van e-learning modules, omdat deze
al online plaatsvinden.
Ingangsdatum
Deze corona regeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en
met 30 juni 2021. Ook accreditatie aanvragen die vóór 2021 zijn ingediend en toegekend, vallen
onder deze regeling. Afhankelijk van de corona situatie kan ADAP deze regeling steeds met een
kalenderkwartaal voortzetten. De regeling eindigt op het moment waarop de perikelen
rondom corona enigszins genormaliseerd zijn, een en ander te bepalen door landelijke instanties
en/of de politiek. Wanneer deze situatie is bereikt, komt deze regeling - al dan niet tussentijds - te
vervallen. ADAP zal hierover te zijner tijd informeren.
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