
 
 

© Stichting Keurmerk Fysiotherapie   •   www.keurmerkfysiotherapie.nl   •   18 september 2017 

Toelichting accreditatie scholingsactiviteiten 

 

Inleiding  
Het Keurmerk Fysiotherapie accrediteert cursussen en opleidingen waarbij de scholingscommissie 
toetst of de scholing is gericht op het fysiotherapeutisch handelen. Uitgangspunt daarbij zijn de 7 
kerncompetenties uit het Beroepscompetentieprofiel van de fysiotherapie. 
 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie streeft ernaar administratieve handelingen te beperken tot dat wat 
noodzakelijk is. Niet meer dan dat. Dat geldt ook voor onze eigen procedures.  
 
De aanvraag voor accreditatie gaat via de PE Online omgeving. Dat systeem biedt naast voordelen 
voor onze deelnemers ook voordelen voor u als scholingsaanbieder. Uw scholing wordt opgenomen 
in een scholingsagenda die door iedere Keurmerk deelnemer in zijn/haar persoonlijke portfolio wordt 
opgenomen. U kunt uw scholing labelen op een specifiek domein waardoor u uw doelgroep nog 
beter bereikt en u kunt de deelnemerslijst in één keer uploaden naar de PE Online omgeving. 
Daardoor vervalt de noodzaak certificaten te verstrekken aan iedere afzonderlijke deelnemer en 
hoeft de Keurmerk deelnemer zelf het bewijs niet meer te uploaden in zijn/haar eigen portfolio. Er 
zijn voor u als scholingsaanbieder geen extra kosten verbonden aan dit systeem.  
 
Veel organisaties, waaronder diverse verenigingen zoals KNMG (project GAIA), KNMP-psychologen 
en paramedici gebruiken nu al het PE Online systeem. Mogelijk bent u daardoor al bekend met dit 
systeem. Mocht dat niet het geval zijn dan zult u zich eenmalig de nieuwe werkwijze eigen moeten 
maken. Mocht u nog vragen hebben of hulp wensen bij technische problemen, dan kunt u direct 
contact opnemen met PE Online onder nummer 076-5499999. 
Heeft u vragen van meer algemene aard over het Keurmerk en scholing dan kunt u ons via e-mail 
info@keurmerkfysiotherapie.nl of telefonisch via 038- 303 1600 bereiken. 
 
Een accreditatie geldt voor een beperkte periode van twee jaar of tot er inhoudelijke wijzigingen zijn 
of  het product niet meer voldoet aan de voorwaarden voor accreditatie; bijvoorbeeld door nieuwe 
evidentie.  
Zijn er wel inhoudelijke wijzigingen dan dient dit doorgegeven te worden via 
info@keurmerkfysiotherapie.nl Vervolgens zal er in overleg her-accreditatie plaats vinden.  
 
Er zijn drie mogelijkheden uw scholing te laten accrediteren door het keurmerk: 

1. een standaard accreditatie,  
2. een instellingsaccreditatie  
3. een verlenging/heraccreditatie 

 
Een instellingsaccreditatie wordt  zinvol wanneer u een ruim aanbod aan scholingen ter accreditatie 
wil aanbieden. In dit geval controleert de scholingscommissie of er voldoende kennis en ervaring in 
uw instituut aanwezig is, u accrediteert uw eigen cursussen, en wij checken steekproefsgewijs.  
Voor instellingsaccreditatie geldt dat jaarlijks steekproefsgewijs getoetst wordt of de aangemelde 
scholing voldoet aan de door het Keurmerk gestelde eisen.  
 
In geval van twijfel over de juiste route, kunt u contact met ons opnemen om te overleggen welk type 
accreditatie aanvraag voor u het meest gepast is. 
 
 

Autorisatie 
Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als u al 
aanvragen voor andere beroepsgroepen indient via PE Online beschikt u hier al over. Als u nog 
geen inloggegevens heeft, kunt u deze aanvragen via het portal (dit vindt u via www.pe-
online.org/edu). Heeft u al een account op PE Online (voor b.v. KNMG) dan kunt u met uw eigen 
account inloggen en autorisatie aanvragen.  
 

Geen papierwerk meer  
• U ontvangt geen ontvangstbevestiging, factuur of overige correspondentie meer per post. De 

correspondentie over de door u ter accreditatie aangeboden cursussen verloopt via het digitale 

systeem. U ontvangt een e-mail als het systeem berichten voor u heeft klaarstaan. Dat kunnen 

zijn informatieve vragen, toegekende accreditatie of de factuur. U kunt dus steeds het proces van 

uw aanvraag volgen. 
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AANVRAAGFORMULIER ACCREDITIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN 

Agenda 
• Op het moment dat u uw accreditatieaanvraag heeft ingediend en betaald, wordt deze 

automatisch gepubliceerd in de cursusagenda op de website, en is deze daarmee zichtbaar voor 
deelnemers van het Keurmerk. Daar is tevens te zien of de cursus is geaccrediteerd, afgekeurd 
of dat de aanvraag loopt.  

 
 

Factuur en tarieven 
• Als u accreditatie aanvraagt ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt door het systeem 

aangemaakt in pdf-formaat. 
De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de factuur is voldaan.  

• Houdt u er rekening mee dat u tijdig uw accreditatieaanvraag indient. 
• De aanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze betalen van de factuur, dus 

binnen de betalingstermijn, op het juiste rekeningnummer en met de juiste betalingskenmerken. 
• Informatie over de tarieven vindt u op onze website www.keurmerkfysiotherapie.nl onder tabblad 

‘scholingsaanbieder’.  
 
 

Beoordeling en besluit 
• Het systeem leidt u door de aanvraag en geeft aan welke bijlagen u digitaal bij de aanvraag dient 

toe te voegen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze indienen van de 
aanvraag.  

• Na ontvangst van uw accreditatieaanvraag zal de scholingscommissie deze controleren op 
inhoud en volledigheid. Als uw gegevens niet compleet zijn of er is verdere informatie nodig, dan 
ontvangt u hierover via het systeem bericht. Zodra de accreditatieaanvraag is ontvangen wordt 
door het systeem automatisch een factuur aangemaakt.  

 
 

Presentiegegevens 

• Vanaf 01-01-2018 dient u de presentielijsten digitaal in te voeren via het accreditatiesysteem. 
• Het invoeren van presentie kan op naam of op BIG-nummer. Als u op registratienummer invoert 

kunt u deze in “bulk” eenvoudig plakken in het systeem. Dat voorkomt werklast dus het beste is 
om bij de deelnemers het volledige BIG nummer (elf cijfers met zo nodig een voorloop nul) van 
de fysiotherapeut te vragen.  

 
 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op. Via e-mail info@keurmerkfysiotherapie.nl of 
telefonisch via 038- 303 1600. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
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