Mortsel, 28 maart 2013
Aan de leden van de
Raad van bestuur PQK vzw
Geachte,
Recent werd een begin gemaakt met de restyling van de PQK-website, en ontvingen we een mailtje
met de vraag een nieuwe login aan te maken. Wij hopen dat de kinderziektes van voorheen nu
definitief tot het verleden behoren, want er waren het voorbije jaar gegronde klachten van onze
kringleden over de vorige versie, problemen bij aanmelding en bij automatische registratie in de
portfolio, die slechts ten dele en laattijdig zijn rechtgezet.
De reden van ons schrijven gaat evenwel over iets belangrijkers. De raad van bestuur van KRM, in
vergadering op 28-03 jl., stelt vast dat het proefproject PQK na 4 jaar functioneren en 2 miljoen euro
gespendeerde middelen geen plaats heeft gemaakt voor een echt accrediteringssysteem ten gunste
van de collega op het terrein, maar integendeel “stilzwijgend” is verlengd tot einde 2013 o.v.v. een
bijkomende proeffase ?
Er is geen sprake van een operationeel kwaliteitsregister, laat staan van een concrete waardering onder welke vorm dan ook- voor de collega’s die de vooropgestelde norm behaalden op 31-12-2012.
Wij vinden het onbegrijpelijk dat een inmiddels onafhankelijke vzw met jaarlijks € 500.000
werkingsmiddelen - ter beschikking gesteld door de overheid - er niet in slaagt tijdig alle
belanghebbenden degelijk te informeren over de stand van zaken.
Sinds december ontvingen wij geen enkel bericht vanwege PQK, behoudens de hogervermelde
wijziging van login. Een aantal KRM-leden die deel uitmaken van de twee LOKK-groepen die onze
kring heeft opgericht, melden ons dat hun portfolio recent eenzijdig is “aangepast” en nu de status
vertoont van “onvoldoende”.
De versie van reglement die momenteel online staat dateert van begin maart, en is gewijzigd zonder
dat ook maar iemand op het terrein vooraf werd ingelicht. Wij zijn niet van plan onze twee LOKKgroepen te gijzelen in nogmaals 1 jaar proefproject zonder uitzicht op een tastbaar resultaat.
PQK kan het geduld van de collega’s op het terrein niet eindeloos op de proef blijven stellen. Meer
dan 10 jaar wordt hen door de beroepsvereniging een ernstig accrediteringssysteem beloofd met
dito vergoeding.

Het eenzijdig “aanpassen” van de portfolio’s zonder de betrokkenen vooraf persoonlijk in te lichten,
is respectloos ten aanzien van de 14 gemotiveerde KRM-leden die zich ingezet hebben om de norm
daadwerkelijk te behalen op 31-12-2012.
Dit schaadt ook onze reputatie als regionale kring die reeds 23 jaar kwalitatieve permanente
navorming organiseert voor 70 collega’s in de regio Mortsel.
We hebben, als verantwoordelijke bestuurders, dan ook besloten om alle LOKK-activiteiten van onze
kring voorlopig te staken, tot er duidelijkheid is geschapen door PQK.
We signaleren u bij deze ook dat de vergoeding voor het organiseren van de peer reviews in 2012
ontoereikend was om de werkelijke onkosten te dekken. Het kan niet de bedoeling zijn dat lokale
kringen met hun bescheiden financiële mogelijkheden dit soort initiatieven ook nog financieel
moeten bijspringen, ondanks de € 500.000 werkingsmiddelen van PQK.

Wij vragen de raad van bestuur PQK ons per kerende uitleg te verschaffen over het eenzijdig
aanpassen van portfolio’s en ons ondubbelzinnige en volledige informatie te bezorgen over de
concrete beleidsopties voor het lopende jaar, met transparantie over het kwaliteitsregister, de
plannen i.v.m. het EKD en de softwarelabeling die daarmee nauw verband houdt.
Onze leden hebben geen boodschap aan ronkende verhalen op een website of in een apart
kwaliteitskatern dat nog moet verschijnen, wel aan duidelijke targets en deadlines die ook door PQK
worden gerespecteerd.
De door u verstrekte informatie zullen we voorleggen aan de leden van onze beide LOKK-groepen.
Hun reactie daarop zal bepalend zijn voor onze verdere participatie aan het “accrediteringstraject”, al
is het kalf in onze regio mogelijk reeds verdronken. PQK stelt onze leden zwaar teleur.
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