In het portfolio
Wetenschappelijke punten / Competentie ‘Kennis en Wetenschap’

Wetenschappelijke punten / competentie ‘Kennis en Wetenschap’
De VvOCM heeft op 13 maart 2017 besloten dat de aanvullende eis ten aanzien van de wetenschappelijke
punten zoals benoemd in de kwaliteitscriteria 2010 – 2015 wordt losgelaten. De aanvullende eis zoals
geformuleerd in de kwaliteitscriteria 2015 – 2020 komt daarvoor in de plaats.
Het betekent dat vanaf 1 april 2017 voor alle oefentherapeuten bij de herregistratie - ongeacht aan welke
criteria getoetst wordt – geldt dat in het portfolio inzichtelijk moet zijn dat er in ieder geval één activiteit per
registratieperiode gericht is op de competentie ‘Kennis en Wetenschap’.
Bij oefentherapeuten die getoetst worden aan de criteria 2010-2015 is in het portfolio de categorie
‘wetenschappelijke punten’ zichtbaar. De reeds behaalde wetenschappelijke punten zijn en blijven te zien in
het portfolio. Voor oefentherapeuten die herregistratie aanvragen conform de criteria 2010-2015 en al
wetenschappelijke punten in het portfolio hebben staan, geldt dat zij sowieso voldoen aan bovenstaande
aanvullende eis. In het portfolio voor de criteria 2015 – 2020 is deze categorie niet meer aanwezig.

Portfolio
Sinds eind 2014 wordt bij ADAP geaccrediteerde cursussen bepaald op welke paramedische competenties
een scholing gericht is. Ook wordt de mate waarin deze competenties in de nascholing aan bod komen
vastgesteld, dit wordt uitgedrukt in een percentage. Er worden sindsdien geen wetenschappelijke punten
meer vastgesteld bij nieuwe accreditatie aanvragen. Omdat er aan sommige scholingen voor een langere
periode accreditatie is toegekend kunnen er bij deelnemers van deze scholingen ook nu nog
wetenschappelijke punten worden toegevoegd aan het portfolio.
Wat kunt u hierover zelf vinden in het portfolio:
• De competenties per scholing, u klikt op de datum van een ADAP geaccrediteerde activiteit. Er opent een
tabblad met competenties en percentages. U leest hieruit af op welke competenties en in welke mate de
scholing zich heeft gericht. Op basis van de percentages wordt het aantal punten per competentie
berekend. Bij dit voorbeeld levert de scholing de oefentherapeut 6 ADAP geaccrediteerde punten op. 20
% is gericht op de competentie ‘kennis en wetenschap/leren en ontwikkelen’.
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•

De door u gevolgde ADAP geaccrediteerde scholingen met het aantal punten per competentie. U klikt
hiervoor op het overzicht met de paramedische competenties.

Er opent een nieuw tabblad ‘Competenties’ waarop u informatie vindt over de gevolgde ADAP
geaccrediteerde scholingen met het aantal punten per competentie.
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