Criteria voor deskundigheidsbevordering voor de hercertificering Sportdiëtisten
Het College van Deskundigen (CvD) Sportdiëtisten heeft voor de deskundigheidbevordering de onderstaande criteria
vastgesteld voor de hercertificering van de Sportdiëtisten.
Deskundigheidsbevordering
Gedurende de certificeringperiode van drie jaar via de inpassingsregeling of via de initiële certificering deint de Sportdiëtist 20
punten te behalen uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Van het totaal van 20 punten moeten:
I. minimaal 11 punten (= 11 studiebelastingsuren) worden behaald door middel van het volgen van erkende bij- en
nascholingsactiviteiten. De sportdiëtist is geheel vrij in de keuze van de inhoud van de scholingsactiviteiten, mits de
scholingsactiviteiten betrekking hebben op de beroepsuitoefening van de sportdiëtist. Elk studiebelastingsuur zoals
gespecificeerd door de aanbieder van de scholingsactiviteit levert 1 punt op.
II. De resterende 9 punten kunnen worden behaald door middel van deelname aan onderstaande deskundigheidsbevorderende
activiteiten waarbij wordt gesteld dat minimaal 3 punten behaald moeten worden via activiteiten zoals bedoeld onder d).
a) Het geven van scholing aan collega professionals en professionals uit aanpalende vakgebieden levert punten op. Elk
contactuur levert 1 punt op. De voorbereiding levert eveneens 1 punt op, ongeacht het aantal contacturen van de bijscholing.
Het aantal punten dat een bijscholing oplevert is dus gelijk aan het aantal contacturen van de bijscholing vermeerderd met 1
uur voorbereidingstijd.
Wanneer een sportdiëtist dezelfde scholingsactiviteit meerdere malen gedurende hetzelfde registratiejaar verzorgt, telt het
aantal contacturen maximaal één keer per registratiejaar mee.
b) Het begeleiden van een stagiaire in het kader van de stage van de beroepsopleiding voor diëtetiek levert 3 punten per
stageperiode van 15 weken op, mits aangetoond kan worden dat de begeleiding voor minimaal 50% plaats heeft gevonden
binnen de context van de sportdiëtetiek.
c) Het publiceren van een vakinhoudelijk artikel levert 3 punten op.
d) Het deelnemen aan intercollegiale toetsing als deelnemer dan wel als gespreksleider/mentor levert 1 punt per bijeenkomst
op.
Naast bovengenoemde activiteiten kan een sportdiëtist altijd een verzoek tot accreditatie doen voor een activiteit waarvan hij
of zij denkt dat deze punten zou kunnen opleveren. Het verzoek dient onderbouwd aangeleverd te worden bij het college van
deskundigen sportdiëtisten van de SCAS.
Verklaring van gebruikte termen:
• Doelgroep gerichte werkzaamheden: alle werkzaamheden zoals omschreven onder taakgebied 1 en 3 van het
functieprofiel van de sportdiëtist.
• Deskundigheidsbevorderende activiteiten: alle activiteiten buiten de uitoefening van de praktijk, die naar het oordeel
van de VSN bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
• Studiebelastingsuur (SBU): elk studiebelastingsuur staat gelijk aan één uur feitelijke studiebelasting.
Hierbij wordt meegeteld:
- de tijd besteed aan studieactiviteiten of onderwijsdeelname
- de tijd besteed aan zelfstudie
- de tijd besteed aan toetsen/examens
- de tijd besteed aan scripties en werkstukken
- de tijd besteed aan stage
Niet meegeteld worden:
- koffiepauzes/lunches/diners
- reistijd
• Erkende bij- en nascholingsactiviteiten: bij- en nascholingsactiviteiten die door het College van Deskundigen zijn
erkend (zie link: Richtlijnen vaststellen bijscholingspunten voor hercertificering sportdiëtisten).
• Intercollegiale toetsing: het systematisch en methodisch bespreken en afstemmen van beroepsrelevante casuïstiek.

