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VERNIEUWINGEN EN VERBETERINGEN IN ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLING 

ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten 

voor paramedici. Door te toetsen of de scholingsactiviteiten voldoen aan de criteria bewaakt ADAP de 

kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.  

 

In 2020 zijn de accreditatievoorwaarden, de criteria en het proces van aanvragen en beoordelen 

geëvalueerd. Resultaten waren dat de vragen in de accreditatieaanvraag soms niet duidelijk waren, met als 

gevolg onvoldoende informatie voor de beoordelaars.  

Evaluatie voorwaarden, criteria, accreditatie-aanvraag, beoordelingskader 

Evaluatievragen Uitkomsten 

 

Zijn de voorwaarden en criteria duidelijk, eenduidig, kritisch 
genoeg?  

Ja zeker!

 

Is de accreditatieaanvraag duidelijk voor de 

scholingsaanbieders?  
Dat kan 
beter! 

 

Krijgen de beoordelaars voldoende informatie  

om de kwaliteit van de bij- en nascholing te bewaken? 
Dat kan 
beter! 

 

Hoe verloopt het aanvraag- en beoordelingsproces?  

 

 

Scholingsaanbieder

• volledig invullen 
van de 
accreditatie-
aanvraag

Accreditatiebureau

• controleren of de  
benodigde informatie 
ingevuld is

Beoordelaars

• beoordelen van 
de scholing: 
vakinhoudelijk en 
onderwijskundig

binnen zes weken na betaling is de beoordeling afgerond 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Standaardvoorwaarden%20Accreditatie%20%20ADAP%2020191210.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/downloads/1611%20criteria%20bij-%20en%20nascholingsactiviteiten.pdf
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De vernieuwingen en verbeteringen in het proces 

Vernieuwing / Verbetering  Voor wie? 

 

De accreditatie-aanvraag is aangepast: 

o De vragen zijn duidelijker gesteld 
o De volgorde is logisch 

o De vragen zijn beter gelinkt aan de accreditatie-criteria

o Er wordt duidelijk verwezen naar aanvullende informatie  

en formats 

 

De formats zijn aangepast en er zijn formats toegevoegd: 

o Format 1A Programma overzicht 

o Format 1 B Programma overzicht Online cursus 

o Format 2A Docenten  

o Format 2B Docenten Online cursus 

o Format 3 Zelfstudie-onderdelen 

o Format 4 Zelfstudie Literatuur 

 

 

 

Er is ondersteunende informatie ontwikkeld en aangepast: 

o Leerdoelen formuleren 

o Contacturen en zelfstudie-uren 

o Verbeterplan voor verlenging periodieke accreditatie 

 

 

Het beoordelingskader voor de vakinhoudelijke beoordelaar en de 

onderwijsbeoordelaar is aangepast: 

o De beoordelingskaders sluiten aan op de accreditatie-criteria 

o De beoordelingskaders sluiten aan op de vragen in de 

accreditatie-aanvraag 
 

 

Ingangsdatum en vervolg  
 

 

Vanaf 8 maart 2021 staat de vernieuwde accreditatie-aanvraag in PE-online 
Lopende en afgeronde aanvragen blijven onveranderd.  

 

De komende maanden evalueert ADAP de veranderingen en vernieuwingen die 
zijn doorgevoerd. Scholingsaanbieders worden op de hoogte gehouden via 
nieuwsbrieven. 

 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Accreditiatieaanvraag%20voor%20fysieke%20en%20online%20cursussen.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/downloads/1611%20criteria%20bij-%20en%20nascholingsactiviteiten.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%201A%20Programmaoverzicht%20Cursus.docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%201B%20Programmaoverzicht%20Online%20cursus.docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%202A%20Docenten%20Cursus.docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%202B%20Docenten%20Online%20cursus.docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%203%20Zelfstudie-onderdelen%20van%20een%20cursus%20(ook%20voor%20online%20cursussen).docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Format%204%20Zelfstudie%20Literatuur.xlsx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Leerdoelen%20formuleren.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Contacturen%20en%20zelfstudieuren.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Verbeterplan_scholingsactiviteiten.docx
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/downloads/1611%20criteria%20bij-%20en%20nascholingsactiviteiten.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Accreditiatieaanvraag%20voor%20fysieke%20en%20online%20cursussen.pdf
https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/adap/Downloads/Accreditiatieaanvraag%20voor%20fysieke%20en%20online%20cursussen.pdf
https://www.pe-online.org/SPE200_EDU_Inloggen.aspx?taalID=9&CalendarPopUp=

