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1. Regelgeving ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning)
Het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) beoordeelt de kwaliteit van het format
van e-learnings. Hierbij gaat het om de techniek en de didactiek van de e-learning en
uitdrukkelijk niet om de (medische) inhoud. Na accreditatie van het format wordt de
(medische) inhoud voor accreditatie aangeboden bij de accreditatiecommissie(s) van de
specialismen waarvoor de e-learning bedoeld is. In geval van algemene nascholing wordt de
inhoud beoordeeld door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).
Er worden verschillende vormen van e-learning onderscheiden waarvoor de regelgeving hier
verder besproken wordt.
1.1

E-learning

1.1.1 E-learning wordt gedefinieerd als alle DKB waar de deelnemer niet fysiek aanwezig is
en waarvan de inhoud verspreid wordt via elektronische dragers.
1.1.2 Onder format wordt verstaan de indeling, structuur, opmaak of opzet waarin de
inhoud van de cursus vervat is (techniek en didactiek). Het gekozen format moet
passen bij de inhoud en de gestelde leerdoelen.
1.1.3 Accreditatie voor e-learning wordt aangevraagd bij het ABFE. Het ABFE beoordeelt
het format van de e-learning op techniek en didactiek. Na accreditatie van het format
kan de e-learning voor inhoudelijke beoordeling aangeboden worden bij het ABAN of
het accreditatie-orgaan van de betreffende wetenschappelijke vereniging.
1.1.4 Een aanvraag bij het ABFE kan bestaan uit meerdere didactische eenheden, maar de
aanvraag als geheel moet ook een didactische eenheid zijn. De kleinste didactische
eenheid in e-learning is 45 minuten waarbinnen de leercirkel geborgd moet zijn. Er
wordt geen maximum gehanteerd maar of er voldoende inhoudelijk samenhang
bestaat, is ter beoordeling van de accreditatiecommissie.
1.1.5 Criteria waaraan de aanvraag voor beoordeling van een e-learning moet voldoen zijn;
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-

Er dient een omschrijving te zijn van de leerdoelen en de wijze waarop
deze bereikt gaan worden.

-

Er moet duidelijk gemaakt worden dat en hoe de leercirkel binnen het
programma doorlopen wordt.

-

Er bestaat een controle op het actief volgen/doorlopen van de e-learning
mede met behulp van interactieve delen.

-

Indien een programma meerdere modules en/of didactische eenheden
omvat, wordt aangegeven wanneer een module afgerond is. Daarnaast
wordt na het doorlopen van een module het nemen van een pauze bij de
deelnemer gestimuleerd.
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-

Hyperlinken naar relevant sites wordt geadviseerd, hyperlinken naar
promotionele sites is verboden.

-

De e-learning bevat bij voorkeur een entreetoets en verplicht een
substantiële eindtoets zodat het korte termijn leereffect gemeten kan
worden. Het toevoegen van een uitgestelde toets is optioneel maar
nadrukkelijk gewenst zodat ook de retentie gemeten kan worden. Hier
kunnen extra accreditatie-uren tegenover staan.

-

De e-learning mag geen reclamedoelstelling hebben.

-

Het moet voor de accrediteurs mogelijk zijn om vrijelijk door een
programma te bewegen, zonder dat dit consequenties heeft voor het
doorlopen van een programma; d.w.z. dat de accrediteurs geautoriseerd
moeten zijn om gebruik te maken van een skipfunctie.

1.1.6 Een eindtoets moet aan de volgende criteria voldoen:
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-

Een deelnemer is geslaagd als hij minimaal 70% van de vragen correct
heeft beantwoord. Hiervoor heeft hij 3 toetspogingen; d.w.z. maximaal 2
herkansingen bij resultaat <70%.

-

Bij voorkeur wordt bij elke herkansing de volgorde van de
antwoordmogelijkheden per vraag gewijzigd en worden er andere vragen
gesteld.

-

Als de deelnemer niet geslaagd is, dan wordt alleen getoond welke vragen
hij goed of fout heeft. Is de deelnemer wel geslaagd, dan worden tevens
alle juiste antwoorden getoond.
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1.1.7 Voor de inhoudelijke beoordeling bij het accreditatieorgaan van de
wetenschappelijke vereniging gelden de voorwaarden van het betreffende
accreditatie-orgaan.
1.1.8 Een update van de inhoud dient bij het accreditatieorgaan van de betreffende
wetenschappelijke vereniging te worden gemeld en herkenbaar te worden vermeld
in het programma.
1.1.9 Het ABFE of het accreditatieorgaan van de wetenschappelijke vereniging moet op elk
moment een programma kosteloos kunnen visiteren. Daarbij moet vrijelijk door het
programma kunnen worden gescrold. Na een visitatie worden de bevindingen aan de
aanbieder gerapporteerd.
1.1.10 Resultaten van evaluatie van cursussen en voortgang van cursisten moeten op
aanvraag aan het ABFE ter beschikking gesteld worden.
1.1.11 De aanbieder van de e-learning zorgt dat bij behalen van voldoende resultaat de
punten aan de deelnemer in GAIA toegekend worden.
1.1.12 Er geldt een aanvraagtermijn van ten minste 6 weken waarbinnen het format door
het ABFE beoordeeld wordt.
1.1.13 Een afgegeven accreditatie is twee jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van
toekenning van de accreditatie.
1.1.14 IA en BIA houders mogen het format van hun eigen e-learning alleen accrediteren
indien zij daartoe een aparte overeenkomst hebben gesloten met het ABFE.
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