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Toekenning Kwaliteitsuren voor na en bijscholing. 
 

Per periode van 5 jaar moeten er in totaal 100 uur worden besteed aan na en bijscholing. Ieder jaar moet tenminste 5 uur worden besteed aan na en bijscholing. 
 

Betreft  Wat moet u doen? 1 Aantal Kwaliteitsuren 
(KU) 

Max. 
aantal KU 
per jaar 

1. Scholing (cursussen, congressen en 
symposia) 

Alleen Keurmerk geaccrediteerde scholing 
Scholingsaanbieder voert de KU in PE Online in. 

Big nummer aan aanbieder 
doorgeven.  

Conform accreditatie Onbeperkt  

2. Scholing op gebied van 
bedrijfsvoering/stagebegeleiding  

Gelijk aan categorie 1. Gelijk aan categorie 1. Gelijk aan categorie 1. 20 KU/ 5 jr. 

3. Scholing op gebied GLI Gelijk aan categorie 1. Gelijk aan categorie 1. Gelijk aan categorie 1. 30 KU/ 5 jr. 
4. (Inter) nationale congressen en symposia 

georganiseerd door een fysiotherapeutische 
beroepsvereniging of het Keurmerk zelf 

Controle door portefeuillehouder  
Bij twijfel of beroep indiener naar accreditatie commissie 
 

Bewijs van deelname 
uploaden in PE Online 
 

Ter beoordeling 
accreditatiecommissie 

20 

5. Stagebegeleiding Voorwaarde is dat fysiotherapeut heeft deelgenomen aan de 
stagebegeleiders bijeenkomst c.q. training. 
 

Bewijs van deelname 
stagebegeleidersbijeenkom
st uploaden in PE Online 

2 2 

6. Volgen van een NVAO geaccrediteerde 
Masteropleiding in het domein van de 
fysiotherapie: ieder jaar van deelname  

Jaarlijks dient bewijs van deelname (certificaat of bewijs van 
inschrijving of overgang naar het volgende studiejaar) te worden 
geüpload in PE Online 

Jaarlijks: certificaat of 
bewijs afronding jaargang 
Eind: diploma. Uploaden in 
PE Online 

Aantal EC’s * 28 Onbeperkt  

7. Geven van opleiding of scholing Voorwaarde voor het toegekend krijgen van KU, is dat de scholing 
geaccrediteerd is bij het Keurmerk.  

Verklaring afgegeven door 
de organiserende 
instelling. Zelf uploaden in 
PE Online. 

Zoals in de accreditatie 
vermeld * 2. Wordt 
slechts éénmaal per 
scholing verleend. 

Onbeperkt 

8. Docentschap Docentschap aan NVAO geaccrediteerde opleidingen Fysiotherapie 
wordt hiertoe gerekend mits in Fysiotherapeutische vakken. 

Bewijs van docentschap 1 KU per 0.1 fte 10 

9. Geven van een presentatie Alleen lezingen die het domein van de fysiotherapie betreffen. Extra 
punten worden gegeven voor de voorbereiding van de lezing. 
Herhalingen van dezelfde lezing tellen niet mee in het totaal. 

Uploaden van power point 
of ander bewijs van lezing 
in PE Online. 

Maximaal 4 KU per 
unieke lezing, maximaal 
3 lezingen per jaar. 

12 

10. Volgen lezing  Alleen lezingen die het domein van de fysiotherapie betreffen, zoals in 
sommige netwerkbijeenkomsten. 

Uploaden van power point 
of ander bewijs van lezing 
in PE Online. 

Maximaal 2 uur per 
lezing 

8 

11. Wetenschappelijk onderzoek mede 
uitgevoerd door de fysiotherapeut 

Voorwaarde: het onderzoek moet worden uitgevoerd onder auspiciën 
van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut, zoals een universitaire 
vakgroep of een lectoraat. Onderdeel van het onderzoek vormt 
inhoudelijke afstemming met de onderzoeksgroep.  
Punten worden toegekend naar rato van uren inhoudelijke afstemming, 
aangevuld met 50% van de onderbouwde uren daadwerkelijk besteed 
aan onderzoek.   

In Pe Online het 
desbetreffende formulier 
invullen en laten 
ondertekenen door de 
hoofdonderzoeker.  

Ter beoordeling 
accreditatiecie 

50 

12. Wetenschappelijke onderzoek zelfstandig 
uitgevoerd 

Voorwaarde: als post-doc of als promovendus. Honorering van 
gepubliceerde artikelen in Pubmed geïndexeerde tijdschriften 

In Pe Online het artikel of 
link naar Pubmed invoeren 

1e auteur 50 
Co-auteur 10 

Onbeperkt 

 
1 Vermeld altijd het aantal uren die u voor deze activiteit wilt opvoeren 
NB: Voor interne trainingen of opleidingen dient net als bij scholingsinstituten verzorgde trainingen en opleidingen accreditatie bij het Keurmerk Fysiotherapie te worden aangevraagd conform de 
reguliere procedure ‘aanvraag accreditatie cursus of scholing. 


