Meer informatie & direct inschrijven
Ook kun je klikken op ‘meer informatie’ om
informatiemateriaal

op

te

vragen

bij

de

opleider of op ‘direct inschrijven’ wanneer je
helemaal overtuigd bent.

Dik tevreden
OF EEN BEETJE TELEURGESTELD?

WAAR KEN IK KTNO OOK ALWEER VAN?

KTNO is een accreditatie-instituut voor complementaire zorg.
Wij zetten ons dagelijks in voor een hogere kwaliteit van
onderwijs. Met behulp van technologie maken we het mogelijk
om op een moderne, duurzame manier met kwaliteit van
scholingen om te gaan. Jouw zoektocht naar een passende
scholing staat hierbij centraal. Bij ons vind je dan ook
gedetailleerde informatie over meer dan 2000 geaccrediteerde
opleidingen, modules en bij- of nascholingen.

LAAT
HET ONS
WETEN!

Vul bij het opgeven van kwalificaties

Ben je bij het kiezen van een scholing ook vaak
benieuwd naar de ervaring van anderen? Door via
ons platform een gevolgde scholing te beoordelen,

het volgende KTNO-ID in om de door

help je de kwaliteit ervan in beeld te brengen voor de

jou gevolgde scholing snel te vinden:

deelnemers ná jou. Je helpt zo de opleider bij het inzichtelijk
maken van prestaties én voorziet in waardevolle feedback.
WWW.KTNO.NL

Vern
ie

HOE GEEF IK EEN BEOORDELING?

01

u wd !

REGISTREER

WAT DOET KTNO MET MIJN BEOORDELING?

Wij verzamelen beoordelingen en maken daarmee de kwaliteit
van scholingen transparanter. Bij tenminste drie beoordelingen

Maak als (student-) zorgverlener een gratis Zorgverleners

wordt de gemiddelde waardering van de scholing zichtbaar op onze

account aan via www.ktno.nl/registreren of log in op je

website. Om je anonimiteit richting opleiders extra te waarborgen,

bestaande account.

worden beoordelingen gebundeld per drie bij hen aangeboden.
Als een scholing na meerdere beoordelingen onvoldoende scoort

02 VOEG TOE
+

op een bepaald aspect, dan bespreken wij de feedback met de
opleider en maken we afspraken over het verbetertraject.

Voeg de door jou gevolgde scholingen met KTNOaccreditatie toe onder ‘kwalificaties’.

WAT KAN IK NOG MEER MET MIJN ACCOUNT?

03 BEOORDEEL

Je kunt direct anoniem je beoordeling starten! Wees

Meer dan je denkt! We hebben allerlei handige functionaliteiten

daarbij gezond kritisch en eerlijk. Zodra je deelname is

gemaakt die je ondersteunen in jouw professionele ontwikkeling.

geverifieerd door de opleider, wordt je beoordeling

Zo kun je:

zichtbaar op onze website.

Gemiddelde waarderingen zien
Heeft een scholing drie of meer beoordelingen,
dan

wordt

automatisch

de

gemiddelde

waardering zichtbaar. Dit geeft je een betere
indicatie over de kwaliteit van de scholing.

Favorieten opgeven
Heb je een interessante scholing gevonden?
Sla deze op onder je favorieten en vind hem op
een later moment snel weer terug.

De emoticons maken beoordelen eenvoudig én leuk!

