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Richtlijn toekennen kwaliteitsuren 
 
Bij het toekennen van kwaliteitsuren hanteert Stichting Keurmerk Fysiotherapie onderstaande 
richtlijnen. Deze richtlijnen worden zowel gehanteerd door de accreditatiecommissie van SKF 
bij de beoordeling van individuele accreditatie-aanvragen als door instellingen met een 
instellingsaccreditatie voor het eigen scholingsaanbod.  
 
Aangeboden scholing kan worden geaccrediteerd binnen twee domeinen.  
1. (Na)scholing Fysiotherapie 
2. Bedrijfsvoering Fysiotherapie 
Voor beide domeinen gelden andere uitgangspunten: 
 

Ad 1 Nascholing Fysiotherapie 
De scholing voldoet aan de inhoudelijke aspecten (na)scholing Fysiotherapie gebaseerd op het 
domein Fysiotherapie zoals beschreven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut uit 2014. Een 
vuistregel is dat inhoud van scholing gericht moet zijn op gezondheidsproblematiek ten 
aanzien van bewegend functioneren, waarbij zowel psychosociale factoren als contextuele 
factoren een rol kunnen spelen conform de ICF. Wanneer in de scholing de problematiek van 
de contextuele factoren centraal stelt, en het bewegend functioneren in feite een contextuele 
factor is, valt de scholing buiten het domein fysiotherapie en komt dan niet voor accreditatie in 
aanmerking. Zie verder bijlage ‘Inhoudelijke aspecten (na)scholing Fysiotherapie. 
Indien de scholing aan de aspecten in bovengenoemde bijlage voldoet, worden kwaliteitsuren 
toegekend op de volgende wijze: 

• Kwaliteitsuren: 
De kwaliteitsuren worden gebaseerd op het aantal inhoudelijke contacturen waaruit de 
(na)scholing Fysiotherapie bestaat. Dit aantal kan verhoogd worden indien er sprake is van 
expliciet beschreven zelfstudie-uren en/of toetstijd. 
 

• Zelfstudie: 
Indien uit de begeleidende documentatie (studiehandleiding/lesbeschrijving) van de 
scholing expliciet naar voren komt dat de cursisten zelfstudie moeten uitvoeren om de 
scholing succesvol te kunnen volgen en afronden, dan kunnen daar kwaliteitsuren aan 
toegekend worden. 
Er zijn 3 manieren om zelfstudie-uren te honoreren:  

o indien in de lesbeschrijving niet duidelijk is te herkennen dat de zelfstudie 
aantoonbaar onderdeel uitmaakt van geplande lesactiviteiten tijdens de 
contacttijd maar wel staat vermeld in de studiegids als zelfstudie of voorbereiding, 
kunnen zelfstudie-uren worden toegekend tot een maximum van 10% van het 
aantal contacturen; 

o Indien uit de lesbeschrijving blijkt dat de zelfstudie wordt gebruikt en aantoonbaar 
onderdeel uitmaakt van geplande lesactiviteiten tijdens de contacttijd, kunnen 
zelfstudie-uren worden toegekend tot een maximum van 50% van het aantal 
contacturen; 

o indien de cursist om de scholing af te ronden een toets moet doen, en dit staat 
expliciet in de lesbeschrijving en/of studiegids, kunnen voor de daadwerkelijke 
toetstijd zelfstudie-uren worden toegekend tot een maximum van 5; 

Indien er geen expliciet vermelde zelfstudie-uren (zie hierboven) zijn aangegeven 
worden geen of een gelimiteerd aantal extra kwaliteitsuren toegekend. Dit geldt: 
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o voor het lezen van literatuur als voorbereiding van de scholing zonder dat de 
daarmee opgedane kennis en inzichten aantoonbaar zijn verwerkt in 
lesactiviteiten tijdens de contacturen, worden geen zelfstudie-uren toegekend; 

o bij ééndaagse scholingen waarbij maximaal 2 zelfstudie-uren worden toegekend 
mits de resultaten van de voorbereiding concreet terugkomen tijdens de 
contacturen (bijvoorbeeld: bespreking van de eigen casuïstiek); 

o indien de (na)scholing online wordt gegeven is de contacttijd gelijk aan de 
daadwerkelijke duur van de video’s/filmpjes. Online scholing wordt altijd 
afgesloten met een toets. Pas na een voldoende resultaat voor de toets kunnen de 
kwaliteitsuren worden toegekend aan de cursist. 
 

• Netwerken: 
Voor Netwerken Fysiotherapie geldt het volgende. Scholing gevolgd binnen de constellatie 
van een netwerk komt pas in aanmerking voor kwaliteitsuren als het jaarverslag van het 
voorgaande jaar is aangeleverd en akkoord is bevonden door de accreditatiecommissie 
van SKF. Voor het eerstvolgende kalenderjaar worden de dan aangevraagde kwaliteitsuren 
op voorhand geaccordeerd. Uiteraard mits ze aan de voorwaarden van de richtlijn 
voldoen. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het jaarverslag aan SKF aangeboden 
zodat een check plaats kan vinden. Dit jaarverslag dient dan weer als aanvraag voor het 
komend netwerkjaar. Zie boven.   
In het jaarverslag moeten minimaal de volgende zaken expliciet aangegeven of beschreven 

zijn: 

- De verzorgde scholing met netto-onderwijstijd (dus exclusief koffie/thee, lunch, borrel 
en jaarvergadering); 

- Overzicht van het inhoudelijk programma; 
- De docenten of sprekers tijdens de scholing; 
- Duidelijk onderscheid tussen contacttijd en eventuele voorbereiding (zie ook de 

voorwaarden voor erkenning zelfstudie in dit document); 
- Door leiding/management geaccordeerde presentielijsten van de verschillende 

bijeenkomsten in een bijlage. 
 
 

Ad2 Bedrijfsvoering Fysiotherapie 
• De scholing voldoet aan de volgende fysiotherapie-gerelateerd aspecten van 

bedrijfsvoering: 
o De inhoud van de scholing is niet gericht op het beïnvloeden van het bewegend 

functioneren van individuen en behoort niet tot het vakinhoudelijk domein van de 
fysiotherapie. Mocht dit wel het geval zijn, zie Ad 1; 

o De inhoud van de scholing bedrijfsvoering leidt tot een verbetering van de 
bedrijfsvoering en/of het ondernemerschap van fysiotherapie-instellingen, of op 
verbeterde profilering en/of positionering van een fysiotherapie-instelling binnen 
de gezondheidszorg of binnen de context van gezondheid & zorg in de 
maatschappij;  

o Een scholing bedrijfsvoering fysiotherapie die in aanmerking wil komen voor dit 
deel van het kwaliteitsregister dient zich te richten op de doelgroep 
fysiotherapeuten, of in uitzonderingsgevallen op de doelgroep paramedici. 
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o Algemene of generieke cursussen die zich richten op het verbeteren van 
bedrijfsvoering in algemene of brede zin (dus niet gericht op een 
fysiotherapeutische setting of context) komen niet in aanmerking voor 
kwaliteitsuren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een cursus timemanagement, 
marketing voor MKB’ers of een algemene MBA-opleiding; 

o NB Scholing die zich richt op het verbeteren van ‘stagebegeleiding van 
fysiotherapeuten in opleiding’ vallen ook onder dit deel van het kwaliteitsregister. 

• Indien de scholing aan deze aspecten voldoet, worden kwaliteitsuren toegekend op de 
volgende wijze: 

o De kwaliteitsuren worden gebaseerd op het aantal contacturen waaruit de 
(na)scholing bedrijfsvoering bestaat. Dit aantal kan mogelijk verhoogd worden 
indien er sprake is van expliciet vermelde zelfstudie-uren en/of toetstijd. Voor de 
toekenning van de kwaliteitsuren, zie verder Ad1; 

o Deze scholing wordt geaccrediteerd voor max. 20 kwaliteitsuren in het deel 
'Bedrijfsvoering Fysiotherapie'. Dit geldt dus ook voor stagebegeleidingscursussen.  
Een individuele fysiotherapeut kan in het deel Bedrijfsvoering Fysiotherapie 
maximaal 20 kwaliteitsuren gehonoreerd krijgen binnen een periode van 5 jaar. 
Derhalve kan een scholing die zich op bedrijfsvoering fysiotherapie richt, ongeacht 
het aantal contacturen en/of zelfstudie, maximaal gehonoreerd worden met 20 
kwaliteitsuren.  
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