Kintu
Kintu-certificaat voor Permanente Educatie

Algemene voorwaarden tot het bekomen van het certificaat
1. Houder zijn van een erkend diploma van diëtist.
2. De beroepskennis via bijscholing onderhouden om een beroepsuitoefening op een optimaal
kwaliteitsniveau mogelijk te maken:
2.a. Er moeten per 2 kalenderjaren 25 beroepsgerelateerde studie-uren aangetoond
worden via officiële aanwezigheidsattesten.
2.b. De scholingen moeten evidence based zijn.
1 studie-uur omvat 60 minuten.
Beroepsgerelateerd wil zeggen een relatie tot voeding of voedingsgedrag.

Doel van het certificaat
Het certificaat kan op persoonlijke websites geplaatst worden of gebruikt bij sollicitaties als bewijs
van permanente educatie.

Wat houdt het certificaat in?
Het certificaat is persoonlijk.
Het is geldig tot twee kalenderjaren verder. (Een certificaat aangevraagd in oktober 2019 is geldig
tot en met oktober 2021).

Wat omvat een officieel aanwezigheidsattest?
-

Persoonlijke naam
Datum, titel en plaats van de vorming
Sprekers met hun functie
Totaal aantal studie-uren
Organisatie
Stempel of handtekening van de verantwoordelijke organisator.

Hoe het certificaat aanvragen?
U stuurt samen in een mail:
1/ Eenmalig een kopie van uw diploma als diëtist
2/ Aanwezigheidsattesten met samen 25 geldige studie-uren verworven de voorbije 24
maanden
3/ De programma’s van de gevolgde scholingen of een link. (uitgezonderd die van Kintu)
4/ Uw VOORNAAM en NAAM zoals u die wenst op het certificaat
5/ Uw geboortedatum
6/ Uw gegevens voor factuur
Indien het bestand te groot is kan u versturen via WeTransfer.
Kintu beoordeelt hoeveel beroepsgerelateerde studie-uren u verworven heeft.
Voor scholingen vanaf januari 2020 worden vooraf de geldige uren aangevraagd door de
organisatoren zelf.

Wat zijn de kosten?
Het certificaat kan op elk moment worden aangevraagd met een herhaling om de twee jaar.
Standaard registratiekosten (intern) met digitaal certificaat: € 29,Prijzen zijn btw inclusief.

GDPR
Kintu verbindt zich ertoe te handelen volgens de heersende privacywetgeving.
Kintu houdt voor dit certificaat enkel de gegevens bij die strikt noodzakelijk zijn om dit certificaat
blijvend te kunnen uitreiken. Dit wil zeggen: houder van het diploma plus het aantal behaalde punten
van de gevolgde opleidingen. Alle diploma’s en attesten worden weer verwijderd.

FAQ
Telt mijn scholing over burn-out mee?
Elke scholing die gerelateerd is aan het beroep van diëtist telt mee, ook al is het gedeeltelijk. Een
scholing omvat vaak meerdere lezingen. Elke lezing die in relatie staat tot voeding of voedingsgedrag
krijgt 1 studiepunt per uur.
Zo telt een cursus over informatica of snellezen niet mee.
Wat als mijn aanwezigheidsattest niet alle gevraagde gegevens heeft?
Een aanwezigheidsattest is enkel officieel als bovenvermelde gegevens vermeld zijn. In het verleden
werden door organisatoren helaas veel onvolledige attesten afgeleverd. Niet-officiële attesten van
scholingen na september 2019 worden niet meer aanvaard. Tot deze datum kunt u de nog verkregen
attesten indienen. U verdient immers deze punten.
Kintu doet ook steekproeven op het correct afleveren van de attesten.

Wat met buitenlandse scholingen?
Voor buitenlandse scholingen kunt u steeds het programma en deelname-attest insturen. Kintu
beoordeelt hoeveel geldige uren u ervoor krijgt.

Voor organisatoren:
Wilt u uw scholing laten erkennen voor het Kintu-certificaat, dan dient u uw aanvraag in door een
volledig programma met tijdschema en de sprekers met hun beroepsfunctie door te sturen naar
chris.kerfs@kintu.be.
Kintu stuurt u de toegekende studie-uren toe.
U kunt de toegekende punten op uw programma vermelden.
Ze worden eveneens op de website van Kintu vermeld bij de link Kintu-certificaat.
Deze dienst is gratis.

