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ABFE-BEOORDELINGSREGELS WEBCAST 

Beoordelingsregels van het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) voor de 

accreditatie van webcasts 

Versie 9 januari 2015  

 

1. Begrippen 

 

1.1. On demand webcast: een on demand webcast is een opname van een 

nascholingsbijeenkomst die op een door de deelnemer te kiezen moment via 

internet gevolgd kan worden. Bij een on demand webcast wordt een opgenomen 

nascholingsbijeenkomst achteraf (niet live) gevolgd. 

1.2. Live webcast: een live webcast is een nascholingsbijeenkomst met of zonder lijfelijk 

aanwezige deelnemers die tegelijkertijd gevolgd kan worden op afstand (via 

internet). 

 

2. Beoordelingsregels 

  

1.1. Voor het toekennen van accreditatie is het essentieel dat aannemelijk is dat de 

deelnemer van de scholing leert. Dit betekent dat de deelnemer kennis en/of 

vaardigheden opdoet (of opfrist) en/of dat een gunstige verandering optreedt in de 

professionele attitude van de deelnemer.  

1.2. Voor het toekennen van accreditatie is het van belang dat is geborgd dat de 

deelnemer het beoogde leerproces doorloopt (dus bij een webcast niet naar de 

toetsvragen bladeren en die gaan maken, zonder de webcast te hebben doorlopen). 

1.3. Interactiviteit is een belangrijk middel om te realiseren dat de deelnemer van de 

scholing  leert en dat de deelnemer het beoogde leerproces doorloopt. 

1.4. De inhoudelijke kwaliteit van een webcast wordt beoordeeld aan de hand van de 

‘Algemene beoordelingsregels van het Accreditatie Overleg voor de accreditatie van 

deskundigheidsbevordering’. Dit betekent dat de inhoudelijke, didactische en 
organisatorische kwaliteit en de objectiviteit van de webcast worden beoordeeld. 

 

3. Beoordelingsprocedures voor het aanvragen van accreditatie 

 

3.1. Beoordeling van on demand webcast 

Aanvraagprocedure voor de accreditatie van on demand webcasts: 

─ stap 1: beoordeling van het format door het ABFE; 

─ stap 2: beoordeling van de inhoud door de WV of het ABAN; 
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─ accreditatie wordt verleend voor 2 jaar. 

 

3.2. Beoordeling van live webcast 

 

3.2.1. Een live webcast kan men volgen door lijfelijk deel te nemen aan de 

bijeenkomst waarin de webcast wordt uitgezonden, of door de webcast live 

te volgen via het internet. 

3.2.2. Voor lijfelijke deelname aan de bijeenkomst en voor live-deelname via het 

internet, ontvangen deelnemers hetzelfde aantal accreditatiepunten. 

3.2.3. Als de live webcast wordt opgenomen en men deze op een later moment 

(niet-live) via het internet gaat volgen, is er geen sprake meer van een live 

webcast, maar van een on demand webcast. Daarvoor moet dan opnieuw 

accreditatie worden aangevraagd (zie artikel 3.1). 

3.2.4. Aanvraagprocedure voor de accreditatie van live webcasts: 

─ beoordeling van de inhoud door de WV of het ABAN; 

─ accreditatie wordt verleend voor 1 dag (de dag waarop de live 

webcast plaatsvindt). 

 


