Update coronaregelingen rondom accreditatie november 2021
Vorig jaar startte er bij ADAP twee coronaregelingen, om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij
accreditatie. Zo kunnen fysieke bijeenkomsten zonder melding bij ADAP worden omgezet naar een
online bijeenkomst. Deze regeling blijft nog doorlopen. Ook kun je kosteloos een accreditatieperiode
verlengen bij een eenmalige bij- en nascholing, deze regeling loopt tot het einde van dit jaar.

1. Regeling omzetten van fysieke bijeenkomsten naar online scholing
Wat houdt het in?
Voor alle scholingsaanvragen die zijn goedgekeurd mogen fysieke bijeenkomsten vervangen worden
door online bijeenkomsten. De scholingsaanbieders hoeven dit niet te melden bij ADAP.
Lees meer over deze tijdelijke regeling.
Looptijd?
Deze regeling blijft nog doorlopen om je te ondersteunen.
2. Regeling kosteloze verlenging accreditatieperiode eenmalige bij- en nascholing
Wat houdt het in?
Er waren minder mogelijkheden dan normaal om fysieke bij- en nascholing te ontwikkelen en aan te
bieden. Daarom moedigt ADAP met onderstaande regeling scholingsaanbieders aan om eenmalige
bij- en nascholing te blijven ontwikkelen met een ‘garantie’ dat deze scholing ergens in een periode
van 9 maanden kan worden uitgevoerd:
Als een eenmalige bij- en nascholing door de coronasituatie 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 coronaperikelen nog steeds
niet tijdens de verlengde accreditatieperiode, dan verlengt ADAP op verzoek van de
scholingsaanbieder kosteloos nog één keer de accreditatieperiode met 3 maanden. Het gaat dus in
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totaal om maximaal twee keer een verlenging van drie maanden.
Lees meer over deze tijdelijke regeling.
Looptijd?
Deze regeling loopt tot het einde van 2021 en is per 1 januari 2022 afgelopen.
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