Voorsorteervariant – de groene knop
Tussenstand september 2020
Sinds 1 juli hebben al 7000 geregistreerden op de groene knop gedrukt. Hiermee geven zij aan dat ze
gebruik willen maken van de voordelen van de activiteiten uit de ‘nieuwe set’, de kwaliteitscriteria
2020-2025.
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Nog niet gekozen? We helpen je!
Zodra je inlogt op de Mijn KP-pagina word je doorgeleid naar de keuzepagina. We vragen je hoe dan
ook een keuze te maken: of je kiest voor de voorsorteervariant of je kiest ervoor om niet van de
voordelen gebruik te maken. Om je te helpen zijn er keuzehulpen. Er is een keuzehulp voor
kwaliteitsgeregistreerden en een keuzehulp voor diplomageregistreerden.
Ben je vergeten hoe lang je kwaliteitsregistratie nog geldig is? Op de website van KP vind je
rechtsboven de knop ‘Registers raadplegen’. Vul je eigen gegevens in en het register laat zien tot
wanneer je registratieperiode loopt.
Wil je je activiteiten bekijken? Dat kan via de KP-app, maar alleen als je deze al eerder hebt
geïnstalleerd. Wil je meer weten over de KP-app, check dan de informatie over de app op de website
van KP. Installeren is eenvoudig.
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De voordelen van die nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025
o

We maakten het makkelijk:
•
•
•
•

o

Er zijn meer punten te halen:
•
•
•
•

o

de activiteiten van de set 2020-2025 zijn beschreven in een interactieve PDF
het KP-activiteitenoverzicht is een handig hulpmiddel
er zijn meer voorbeelden beschreven
het toevoegen van de activiteiten in je digitaal portfolio is vereenvoudigd

verdubbeling aantal punten voor stagebegeleiding
verdubbeling aantal punten voor ontwikkelen van scholing
meer punten bij deelname aan een ‘journal club’
maximum aantal punten voor ‘profileren beroepsgroep’ verhoogd

Een aantal activiteiten zijn vereenvoudigd:
•
•

•
•

nu één activiteit (in plaats van twee) voor het meten van klantervaringen en
behandelresultaten
nu één activiteit (in plaats van drie) voor de ontwikkeling van richtlijnen,
kwaliteitsinstrumenten, zorgproducten en innovaties: zie activiteit Ontwikkeling
zorginhoud en organisatie
de activiteit ‘professioneel publiceren’ vervangt de activiteiten ‘publiceren &
presenteren’ en ‘boek schrijven’
de activiteit ‘professioneel presenteren’ vervangt de activiteiten ‘publiceren &
presenteren’en ‘geven van scholing’

Alleen maar voordelen?
Er zijn niet echt nadelen, maar het is wel even opletten als je met activiteiten uit de oude en de
nieuwe set werkt. Maar ingewikkeld is het niet: als je op de groene knop hebt gedrukt en je voegt
activiteiten toe met een datum voor 1 juli 2020 dan kun je kiezen uit de activiteiten uit de set 20152020. Voeg je activiteiten toe met een datum na 1 juli 2020 dan kun je kiezen uit de activiteiten uit
de set 2020-2025.
Nog één ding: Ben je van plan om de komende periode een publicatie te schrijven, een presentatie of
scholing te geven verdiep je dan even goed in deze activiteiten, zowel in de set 2015-2020 als in de
set 2020-2025.

Meer weten?
Meer informatie vind je op de website van KP. Daar vind je ook de antwoorden op veelgestelde
vragen.
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