Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie
Reglement opleiders 2022-2024
ABC
Accreditatie van online cursussen en webinars vanaf 01/01/2021
Definitie
Online cursussen zijn navormingen die live georganiseerd worden maar die vanop afstand (eventueel
uitgesteld) gevolgd worden.
Een online cursus is geen e-learning. Deze vorm van onderwijs wordt reeds onder bepaalde
voorwaarden geaccrediteerd. Een e-learning vraagt een actieve deelname van de leerder; hij/zij moet
zelf van scherm naar volgend scherm gaan en hierin vragen beantwoorden of andere acties uitvoeren.
Blended learning houdt in dat de cursus bestaat uit een online gedeelte en een gedeelte dat op een
bepaald tijdstip “live” gevolgd wordt door de deelnemers.
Verder moet er van uitgegaan worden dat deze activiteiten enkel kunnen geaccrediteerd worden
indien er voldoende garanties aanwezig zijn dat de deelnemer werkelijk aan de activiteit heeft
deelgenomen.
Navormingseenheden
Voor online cursussen/webinars worden er 2 navormingseenheden (NE) toegekend per uur. Een online
activiteit moet minstens 1 uur duren.
Cursussen die onder de noemer “blended learning” vallen, worden geaccrediteerd voor het totaal
aantal uren (fysieke deelname en online deelname) van de cursus/ webinar. Deelnemers moeten
verplicht aan beide delen deelnemen om NE te kunnen bekomen.
Voorwaarden
Deelnemers aan de online cursussen/ webinars moeten zich hiervoor registreren met naam, voornaam
en idealiter ook het RIZIV-nummer.
De opleider kiest zelf het platform waarop hij zijn online cursussen aanbiedt.
De opleider moet via zijn platform voor online cursussen/ webinars de deelnemers kunnen registreren.
De online cursus/ webinar moet een eindtoets bevatten met 5 of 10 vragen, waarop de deelnemer 3/5
of 7/10 moet behalen. De opleider kiest zelf of een herkansing mogelijk is indien de deelnemer niet
slaagt voor de toets. De eindtoets moet meteen na het volgen van de cursus/ webinar ingediend
worden. Deze vragen gaan over de inhoud van de online cursus/ webinar en moeten vooraf
toegevoegd worden in de accreditatieaanvraag (“bijlagen enkel zichtbaar voor de beheerders van ProQ-Kine”) zodat Pro-Q-Kine deze vragen kan beoordelen. Indien nodig kan Pro-Q-Kine de opleider
vragen om deze vragen aan te passen.
Deelnemers die een onvoldoende halen voor de eindtoets of die vroegtijdig uitloggen uit de online
cursus/ webinar mogen geen navormingseenheden bekomen, m.a.w., zij mogen niet als “aanwezig” in
PE-online aangeduid worden voor deze activiteit.
Pro-Q-Kine kan steekproefsgewijs nagaan of het aantal deelnemers dat u toevoegde aan uw activiteit
ook overeenkomt met het aantal kinesitherapeuten dat slaagde voor uw eindtoets. Het is bijgevolg
cruciaal dat u de resultaten van deze toets goed bewaart.
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De opleider voert, net zoals bij gewone navorming, na afloop van de activiteit de namen van de
deelnemers aan de online activiteit in via PE-online, uiterlijk 7 dagen na de activiteit. Wanneer de
webinar/ online cursus uitgesteld bekeken kan worden, dan zal de opleider op regelmatige basis (1x/
week) de deelnemers hiervan toevoegen.
Ter vervanging van het visitatierecht bij fysieke navorming, kan Pro-Q-Kine te allen tijde kosteloos
toegang vragen tot de online cursus.
Verder zijn ook de voorwaarden van toepassing die geldig zijn voor navorming met fysieke deelname,
voor zover zij niet in strijd zijn met bovenstaande voorwaarden.
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