
Paramedische Competenties in het digitaal portfolio
Sommigen van jullie hebben in het digitaal portfolio al gezien dat er een grafiek is met de paramedische 
competenties. Tot dusver wordt de grafiek alleen gevuld op basis van gevolgde geaccrediteerde bij- en 
nascholing waarbij de scholingsaanbieder heeft aangegeven op welke competenties er wordt geschoold. 

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zal de komende tijd beginnen met het één voor één toekennen van 
paramedische competenties aan de overige activiteiten. Aan elke activiteit worden twee of meerdere 
competenties gekoppeld en elke competentie geldt voor een vast percentage van het totaal aantal 
toegevoegde punten van een activiteit.

Wat merk ik hiervan?
Zodra het KP de competenties heeft ingericht, zie je dat de grafiek met de paramedische competenties 
wordt gevuld op basis van het aantal punten dat is toegevoegd aan je digitaal portfolio. Afhankelijk van 
de competenties die zijn toegekend aan de individuele activiteit, zullen de balkjes van de afzonderlijke 
competenties toenemen. 

Voor activiteiten die al in het digitaal portfolio staan geldt dit niet. De balkjes worden alleen gevuld op basis 
van de nieuw ingevoerde activiteiten, nadat de competenties zijn toegevoegd aan de overige activiteiten 
door het KP. Het KP verwacht dat de competenties voor het einde van het eerste kwartaal 2018 allemaal 
zijn ingericht.

Is het behalen van competenties een eis voor mijn herregistratie?
Nee. De competenties zijn geen eis voor de herregistratie, dit geldt zowel voor de kwaliteitscriteria 
2010-2015 als 2015-2020.
In je digitaal portfolio kun je zien welke kwaliteitscriteria voor jou gelden. Dit wordt bepaald op basis van de 
startdatum van je actuele periode. Op de beroepenpagina van het KP kun je de kwaliteitscriteria vinden.

Wat kan ik er dan mee?
De paramedische competenties geven inzicht op welke gebieden je jezelf ontwikkelt. Het kan daarom 
bijvoorbeeld worden gebruikt bij reflectie op je eigen handelen, bij het opstellen van je ontwikkelingsplan 
en bij het kiezen van activiteiten.

Een beschrijving van de paramedische competenties kun je vinden via de veelgestelde vragen op de 
website van het KP.

Kan ikzelf competenties toekennen aan een activiteit of wijzigen?
Nee, je kan zelf geen aanpassingen maken in de verdeling van de percentages. De percentages zijn per 
activiteit vastgesteld door een inhoudelijke commissie. In deze commissie zijn alle negen aangesloten 
paramedische beroepsverenigingen vertegenwoordigd door een inhoudsdeskundige. Bij het toekennen van 
de competenties zijn de meest voor de hand liggende competenties in consensus vastgesteld.
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Een voorbeeld
De activiteit ‘Begeleiden van stagiaires en herintreders’ bestaat voor 20% uit communicatie, 40% uit kennis 
en wetenschap en 40% uit professionaliteit en kwaliteit. Als je deze activiteit toevoegt voor 10 punten, dan 
geldt:
• 2 van de 10 punten worden gekoppeld aan de competentie communicatie
• 4 van de 10 punten worden gekoppeld aan de competenties kennis en wetenschap
• 4 van de 10 punten worden gekoppeld aan de competentie professionaliteit en kwaliteit

Hoe open ik de grafiek?
Klik in het digitaal portfolio op ‘Toon grafiek’. De grafiek wordt zichtbaar. Klik vervolgens op de grafiek zelf 
voor meer details.
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