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NIEUWSBRIEF – april 2015 

St. QuAT – Q-Keurmerk® 
 
 

Register voor preventie assistenten  

De Stichting Register Preventieassistenten heeft bevestigd dat het Q kan worden opgenomen voor uitvoering van 

hun erkenningsregeling.  

Dit betekent dat cursussen  met het Q-Keurmerk® voor de cursus preventieassistent opgenomen kunnen gaan 

worden in het register. Dit is mogelijk indien het bestuur van de Stichting Register Preventieassistenten het 

afgegeven advies van de Toetsingscommissie van het Q-Keurmerk® (via de procedure erkenningsregeling Register 

Preventie Assistenten) overneemt. 

Binnen 2 weken staat bovenstaande informatie ook vermeld op de website van het Register preventieassistenten 

 

St. QuAT – Q-Keurmerk® staat voor Kwaliteit 

Het bestuur is een auditprocedure opgestart van de gehele eigen organisatie. Dat is een intensief traject. In het 

kader van de audit heeft het bestuur in een  Beleidsvormingssessie met keypersons uit de Mondzorg gekeken 

naar de  actuele en komende ontwikkelingen in de Mondzorg om deze samen met onze directe omgeving in 

de Zorg in kaart te brengen. Deze beleidsvormingssessie zal leiden naar eventuele aanpassingen van het 

huidige beleidsstatement en van de beheers doelstellingen om goed in te kunnen blijven springen op de 

toekomst in de Zorg.  Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 

 

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® promotie 

Het bestuur ontwikkelt een promotieplan voor het Q-Keurmerk®. Vooralsnog vragen wij u om het logo van het  

Q-Keurmerk® te gebruiken op uw website, flyers,certificaat etc. 

 

Vragen? 

Het Q bureau is dagelijks bereikbaar: info@q-keurmerk.nl / 0343 511029 
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