SCORELIJST ACCREDITATIE (RES-)OPLEIDING
Opleidingsinstituut:
Naam opleiding:
Naam eindtermen:
Datum audit:
Datum (her)accreditatie:
Categorie

Onderdeel

Eisen

Beoordeling

A Opleidingsinstituut

A.1 Gegevens opleidingsinstuut

Geen specifieke eisen.

-

Accreditatie
Beoordeling
Akkoord

Minor
Nee

Major
Nee

A Opleidingsinstituut

A.2 Gegevens aanvrager

Geen specifieke eisen.

-

Akkoord

Nee

Nee

B Opleidingsgegevens

B.1 Algemene gegevens opleiding

Geen specifieke eisen.

-

Akkoord

Nee

Nee

B Opleidingsgegevens

B.2 Accreditatie

Geen specifieke eisen.

-

Akkoord

Nee

Nee

B Opleidingsgegevens

B.3 Locatie

Bij een praktijkopleiding dient de locatie te voorzien in een
praktijkruimte/praktijksituatie die voldoet aan de
accreditatierichtlijnen.
Bij een
theorieopleidng dient de locatie te voorzien in een adequate
theorieruimte die voldoet aan de InstallQ richtlijnen daarvoor.

Major: Bij een theorie/ praktijkopleiding: waar de
opleidingsruimte niet voldoet aan de geldende vereisten.

Akkoord

Nee

Nee

C Didactische opzet

C.1 Vooropleiding(en)

Gewenste vooropleiding dient conform de eindtermen te zijn.

Minor: Gewenste vooropleiding is niet conform eindtermen.

Akkoord

Nee

Nee

C Didactische opzet

C.2 Voorbereiding examen

Er dient een proefexamen te worden behandeld tijdens de opleiding.

Minor: Er wordt geen proefexamen binnen de opleiding
behandeld.

Akkoord

Nee

Nee

C Didactische opzet

C.3 Exameninstituut

De cursist dient een mogelijkheid tot examinering aangeboden te
worden (externe partij is toegestaan).

Major: Geen examenmogelijkheid aangeboden voor cursist.

Akkoord

Nee

Nee

C Didactische opzet

C.4 Kwaliteitsborging

Geen specifieke eisen.

-

Akkoord

Nee

Nee

C Didactische opzet

C.5 Controledocument eindtermen

Opleiding dient te voldoen aan eindtermen.

Minor: Opleiding voldoet voldoet niet aan 1 tot 3 eindtermen.
Major: Opleiding voldoet niet aan > 3 eindtermen.

Akkoord

Nee

Nee

D Opleidingsmateriaal

D.1 Docentmateriaal

Docentmateriaal dient te voldoen aan eindtermen.

Minor: Docentmateriaal niet aanwezig.

Akkoord

Nee

Nee

D Opleidingsmateriaal

D.2 Cursusmateriaal

Cursusmateriaal dient te voldoen aan eindtermen.

Minor: Cursusmateriaal voldoet niet aan de eindtermen.

Akkoord

Nee

Nee

D Opleidingsmateriaal

D.3 Opfriscursussen

De cursist dient te worden gewezen op mogelijke opfriscursussen.

Minor: Geen verwijzing naar opfriscursussen aanwezig.

Akkoord

Nee

Nee

Minimaal 1 docent heeft > 3 jaar werkervaring t.a.v. gevraagde
expertise.
Minimaal 1 docent heeft een opleidingsniveau dat gelijk staat aan
gestelde vooropleiding.

Minor: Geen docent aanwezig met > 3 jaar werkervaring.
Minor: Geen docent aanwezig met opleidingsniveau gelijk aan
vooropleiding.

Akkoord

Nee

Nee

E Docenten

Gegevens docent

Totaal

Definities
Minor (kleine afwijking): Deze afwijking leidt (bij niet te grote aantallen) niet tot afwijzing van de accreditatie. Het is een punt van aandacht en dient verholpen te zijn voor de vervolgaccreditatie. Afwijkingen altijd omschrijven op het scoreformulier.
Major (grote afwijking): Komt deze afwijking voor dan komt de opleiding niet in aanmerking tot accreditatie.

Beoordeling
Een opleiding wordt geaccrediteerd wanneer de scorelijst 0 majors en maximaal 3 minors bevat.
Een opleiding wordt niet geaccrediteerd wanneer de scorelijst 1 of meerdere majors bevat en/of 4 of meer minors bevat.

0

0

Toelichting

