Accreditatieregels IOD-digitaal

Deze accreditatieregels zijn opgesteld zodat ook voor de IOD-digitaal IOD-punten kunnen worden
verkregen. Deze hier gestelde eisen zijn beoordeeld door Spaarne Veterinair, ICOVet en het
accreditatiebureau van de KNMvD. Dat betekent dat wanneer je IOD-digitaal binnen deze kaders
organiseert, ze in aanmerking komen voor IOD-punten. Deze regels blijven van kracht en kunnen ook
worden toegepast na de quarantaineperiode.

Regels
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

IOD-groep heeft al één fysieke bijeenkomst gehad
Jaarlijks minimaal één fysieke bijeenkomst met de groep
IOD-i minimaal aantal dierenartsen 5, maximaal aantal dierenartsen 8 excl. begeleider
IOD-c minimaal aantal dierenartsen 5, maximaal aantal dierenartsen 10 excl. begeleider
IOD-begeleider is opgeleid als online IOD-begeleider en is hierdoor in staat de bijeenkomst
online goed te laten verlopen
o ICOVet organiseert regelmatig online scholingen om IOD-begeleiders op te leiden tot
online IOD-begeleider
Maximaal 2 uur effectieve IOD-tijd. Kortom, 2,5 uur voor een sessie, waarvan gedurende 2
uur casuïstiek kan worden besproken. De resterende tijd voor sociale interactie en pauze.
o Wijzig het aantal uren in de accreditatie-aanvraag indien nodig
Deelnemers schrijven zich vooraf in / melden zich vooraf aan voor de betreffende
bijeenkomst
Iedere deelnemer heeft kwalitatief toereikende apparatuur voor goede ontvangst, audio en
video en een minimale beeldschermgrootte van 8 inch
o Video is actief gedurende gehele bijeenkomst
Vooraf stuurt de IOD-begeleider de agenda door, zodat iedere deelnemer weet hoe de
bijeenkomst gaat verlopen
Iedere deelnemer bereidt zich voor, weet wat er qua inbreng verwacht wordt
o Controle door IOD-begeleider
Iedere deelnemer beschikt over een rustige omgeving waarin actieve deelname kan worden
gegarandeerd
o Geen honden, kinderen, etc. op de achtergrond

Met een digitale IOD-bijeenkomst is het niet mogelijk om iedere deelnemer een ‘natte’ handtekening
te laten zetten, hetgeen bij de reguliere IOD-bijeenkomsten het belangrijkste controlepunt is voor de
toekenning van de IOD-punten. Voor de digitale IOD-bijeenkomsten geldt daarom de volgende
verantwoording voor het verkrijgen van IOD-punten:
•
•
•

IOD-begeleider maakt een print screen van de deelnemers tijdens de bijeenkomst
IOD-begeleider tekent voor actieve deelname van alle deelnemers
IOD-begeleider tekent voor de voorbereiding van alle deelnemers
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