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Het aanvragen van accreditatiepunten voor zelfstudie 

Heb jij een scholing ontwikkelt waarin het noodzakelijk is dat de deelnemers in hun eigen tijd ook 

studeren? Dan is het in veel gevallen mogelijk om voor deze zelfstudie accreditatiepunten te krijgen. 

Hieronder leggen we je uit wat ADAP onder zelfstudie verstaat en onder welke voorwaarden 

accreditatiepunten kunnen worden toegekend.  

 

Wat verstaat ADAP onder zelfstudie-uren?  

Zelfstudie-uren zijn uren die de deelnemer buiten de fysieke of online lessen aan de cursus moet 

besteden. De meest voorkomende zelfstudie waaraan ADAP accreditatiepunten toekent zijn:  

• het uitvoeren van een inhoudelijke opdracht die binnen de cursus wordt getoetst en beoordeeld.  

• het bestuderen van literatuur ten behoeve van een te beoordelen opdracht of toets.  

 

  
 

Wat willen we weten en zien als je punten aanvraagt voor zelfstudie? 

  

Voor het beoordelen van de aanvraag voor zelfstudie heeft ADAP een overzicht nodig van de 

zelfstudie. In dit overzicht komen de onderstaande onderwerpen aan bod. Heb je meer dan één 

zelfstudieonderdeel dan lever je per onderdeel de gegevens aan. 

• type zelfstudie, bijvoorbeeld het lezen van verplichte literatuur, een opdracht uitvoeren, kennis 

in de praktijk oefenen 

• leerdoel 

• het onderdeel van de cursus waarin de zelfstudie terugkomt 

• studiebelastingsuren 

• de wijze van toetsing van de zelfstudie. Hiermee toon je aan dat de zelfstudie een wezenlijk 

onderdeel is van de cursus.  

Voor het aanleveren van deze informatie hebben we format 3 Zelfstudie-onderdelen van een cursus. 

Maar je kunt ook een eigen overzicht met dezelfde informatie gebruiken.  

 

Zelfstudie-opdracht? Aanvullende informatie over toetsing en beoordeling 

 

In geval van een ‘opdracht in eigen tijd’ willen we naast de hierboven genoemde punten meer 

informatie over de toetsing en beoordeling. Beschrijf daarom op welke manier er wordt getoetst en 

beoordeelt, inclusief de beoordelingscriteria.  

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%203%20Zelfstudie-onderdelen%20van%20een%20cursus%20(ook%20voor%20online%20cursussen).docx
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Wat willen we weten en zien als je punten aanvraagt voor het bestuderen van de literatuur?  

 

Voor een scholing kan het belangrijk zijn dat deelnemers literatuur bestuderen. Bij de beoordeling of 

literatuur voor accreditatie-punten in aanmerking komt, kijkt de beoordelaar naar de inhoud van de 

literatuur in relatie tot het cursusonderwerp, de leerdoelen van de literatuurstudie, het type 

literatuur (populair of wetenschappelijk), de complexiteit, (hbo+)niveau en de taal. Uiteraard kun je 

alleen voor verplichte literatuur accreditatiepunten aanvragen.  

 

Om te beoordelen of de aangevraagde zelfstudie-uren reëel zijn vragen we om een onderbouwing 

van de uren: 

• naam van het artikel of boek 

• aantal pagina’s  

• zwaarte van de literatuur  

• doel van de literatuurstudie 

• studiebelastingsuren.  

• het cursusonderdeel waar de literatuurstudie terugkomt of getoetst wordt 

 

Voor het aanleveren van deze informatie kun je gebruik maken van format 4. Maar je mag ook een 

eigen overzicht met dezelfde informatie gebruiken. Voor de berekening van het aantal pagina’s per 

uur gebruik je de in het hoger onderwijs gehanteerde berekeningstabel. Deze staat in format 4. 

 

 
 

Wanneer worden er géén accreditatiepunten voor zelfstudie toegekend?  

 

ADAP kent géén accreditatiepunten toe aan de volgende zelfstudie:  

• het opfrissen van basiskennis (kennis uit het bachelor programma van het vakgebied) 

• het inlezen in het onderwerp en het aandragen van een casus aan het begin van de cursus 

• voorbereidingsuren voor een tentamen of voorbereiding op een presentatie 

• het oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden in de eigen beroepspraktijk 

• het uitvoeren van een opdracht die valt onder de normale werkzaamheden van de cursist   

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%203%20Zelfstudie-onderdelen%20van%20een%20cursus%20(ook%20voor%20online%20cursussen).docx
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Limiet aan het aantal accreditatiepunten 

 

Het aantal aangevraagde accreditatiepunten voor zelfstudie-uren kan niet hoger zijn dan het aantal 

aangevraagde contacturen. Uitzonderingen gelden alleen in speciale gevallen voor bepaalde typen 

onderwijs.  

 

Meer informatie 

Op de website staat meer informatie over zelfstudie.  

• Meer informatie over zelfstudie 

 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/accreditatiescholing/default.aspx

