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NIEUWSBRIEF – januari 2016 
 

 
Q-Keurmerk® cursusaanbieders bijeenkomst – maandag 7 maart a.s. 19.30 uur – Utrecht 
Maandag 7 maart a.s. organiseert het bestuur van de St. QuAT – Q-Keurmerk® de jaarlijkse bijeenkomst met 
cursusaanbieders, die Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen aanbieden. 
Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeurs in Utrecht. Aanvang 19.30 uur. 
Wilt u het Q bureau informeren of u hier wel of niet aanwezig bij kan zijn? info@q-keurmerk.nl 
 

Register voor preventie assistenten  

Het bestuur van de St. QuAT Q-Keurmerk® heeft enige tijd geleden weer overleg gevoerd met de voorzitter,  

Drs. E.J.M. van Groen, van het Preventie Assistenten Register.  

Uitslag van de gesprekken is dat cursussen die via het Q-Keurmerk® geaudit worden ook opgenomen kunnen 

worden in het Preventie Assistenten Register.  

Momenteel worden de laatste administratieve zaken afgehandeld. 

 

Q-Keurmerk®  audit 

Het Q-Keurmerk® toetst ALLE cursussen vóór aanvang van de cursus volgens heldere criteria. Hiervan ontvangt u 

een rapportage. Ten behoeve van deze audit wordt altijd het programma opgevraagd, alsook de cv’s van de 

sprekers, de abstracts, de syllabus en andere leermiddelen. Dit maakt het mogelijk om de inhoud van het 

programma te beoordelen. Daarnaast wordt uw cursus ook ter plaatse getoetst: de visitatie (ook wel inhoudelijke 

toetsing genoemd). Het visitatierapport wordt de aanbieder toegestuurd.  

Tevens is het laten evalueren van uw cursus door uw deelnemers een verplicht onderdeel van het Q-Keurmerk®. 

Bij heraccreditatie wordt ook een verbeterplan opgevraagd.  

Kortom de Q cursusaanbieder is bereid de gehele auditprocedure door te lopen van het Q-Keurmerk® . U en ook 

uw cursus deelnemers weten immers dat alleen Kwaliteit telt. 

 

Q-Keurmerk® en de pilot Mondzorgregister 

Het Mondzorgregister neemt Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen kosteloos op in haar register.  

Het Q-Keurmerk® verstuurt de gegevens van uw cursus naar het Mondzorgregister. U hoeft zelf dus geen 

cursussen in te voeren. Een groot gebruikersgemak voor u. Ook de deelnemers aan het Mondzorgregister hoeven 

geen bijdrage te betalen: inschrijving is tot in ieder geval 1 januari 2017 kosteloos. Inschrijving in het 

Mondzorgregister staat open voor tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden. Ook dit is eenvoudig voor de 

cursusaanbieder: u heeft als  cursusaanbieder met één register te maken voor het opnemen van uw cursussen en 

de invoer van de deelnemers. Uw (potentiële) deelnemers kunt u informeren dat de gegevens worden 

doorgegeven aan het Mondzorgregister – alleen leden.  

 

Vragen? Het Q bureau is dagelijks bereikbaar: info@q-keurmerk.nl  
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