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Het coachen van peer review groepen 
 
 
Wilt u fysiotherapeuten helpen om de peer review bijeenkomst naar een hoger niveau te helpen? 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie organiseert de cursus ‘Het coachen van peer review groepen’. 
 
Keurmerk betaalt de kosten 

Stichting Keurmerk Fysiotherapie betaalt de kosten voor deze opleiding. In ruil daarvoor gaat u 
akkoord met het begeleiden van 2 Peer review groepen (2x aanwezig per groep a 1-1,5 uur) in uw 
regio. Mocht u op ons verzoek buiten uw regio gevraagd worden om te coachen, dan ontvangt u 
kilometervergoeding. 
  
Vergoeding voor het coachen van groepen 
Na het begeleiden van de 2 groepen in ruil voor de cursus is de verwachting dat u in de toekomst 
groepen blijft begeleiden. Hiervoor ontvangt u per Peer review groep (2x aanwezig per groep a 1-
1,5 uur) een bedrag van € 250,-. Dit is een all inclusive bedrag waarbij reiskosten inbegrepen zijn. 
De vergoeding die u ontvangt betreft een vacatievergoeding, dit betekent dat er geen btw van 
toepassing is.  
Mocht u op ons verzoek buiten uw regio gevraagd worden om te coachen (verder dan 35 km), dan 
ontvangt u uiteraard kilometervergoeding. Dit gaat altijd in overleg. 
 
U ontvangt na het afronden van de cursus 25 KU (kwaliteitsuren) in uw portfolio. Keurmerk 
Fysiotherapie zal na afloop van de cursus uw presentie doorgeven binnen PE Online. Tevens bent 
u verplicht om 1x per jaar naar bijscholingsbijeenkomst te komen die het Keurmerk zal 
organiseren. Deze wordt 1 à 2x per jaar georganiseerd. Voor het bijwonen van de 
bijscholingsbijeenkomst krijgt u ook KU in uw portfolio.  
 

Verklaring deelname 

Om de cursus te kunnen volgen vragen wij u om een verklaring te ondertekenen. Uw verklaring is 
tevens uw aanmeldformulier voor de cursus. U vult het formulier in en stuurt deze naar 
info@keurmerkfysiotherapie.nl.  
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