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Technische Accrediteringsraad
Onderzoekt de technische conformiteit van een dossier.
Kan op vraag onderzoeken instellen, marktanalyses uitvoeren of
statistieken opmaken.

Samenstelling
De Raad wordt samengesteld uit geregistreerde opticiens -optometristen:


1 voorzitter, lid van het register van opticiens/optometristen (3 jaar)



4 werkende leden uit het register van geaccrediteerde opticiens/optometristen (3 jaar) (2 FR + 2 NL)

De voorzitter heeft enkel stemrecht bij onverdeeldheid.
Deze mandaten zijn niet cumuleerbaar met mandaten uit andere raden van het Accrediteringsorgaan.

Toekenning van mandaten
De toekenning van de mandaten zal bij stemming per groep georganiseerd worden.
(De mandaten van de opticiens-optometristen zullen bij stemming onder de leden van de opticiens -optometristen
georganiseerd worden).
Een brief of mail zal 3 maanden voor de hernieuwing van de mandaten verstuurd worden om de belanghebbenden op
te roepen.
Indien er meerdere kandidaten zijn voor het mandaat, zal een tweede brief of mail 2 maanden voor de hernieuwing van
het mandaat verstuurd worden om een stemming over de kandidaten aan te vragen. Eén maand voor de hernieuwing
van de mandaten zullen alle stemmen geteld worden.

Bevoegdheden van de Technische Accrediteringsraad
De Technische Accrediteringsraad komt enkel samen op vraag van de Accrediteringsstuurgroep en/of de Raad
voor Kwaliteitspromotie.
1.

Onderzoekt op vraag de technische conformiteit van dossiers.

2.

Kan op vraag onderzoeken instellen, marktanalyses uitvoeren of statistieken opmaken.

Technische Conformiteit
Wanneer de Raad voor Kwaliteitspromotie twijfels heeft over de technische conformiteit van een aanvraag tot
erkenning van een aanbieder en/of vormingsactiviteit, kan de Technische Accrediteringsstuurgroep ver der
onderzoek verrichten en een advies geven.
De Technische Accrediteringsraad kan zich uitspreken zowel over de vorm, als over de inhoud van een dossier.
Dit advies is niet bindend, maar dient aanzien te worden als een onafhankelijke expertise.

Marktanalyse, studies en statistieken
De Technische Accrediteringsraad kan gevraagd worden allerhande studies uit te voeren betreffende de werking,
draagkracht, inhoud, … van het accrediteringsorgaan.
(bvb analyse van evolutie deelnemers, aanbod vormingen, …)
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