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Inleiding 
De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) accrediteert zowel 
scholingsbijeenkomsten als aanvragen voor individuele vormen van deskundigheidsbevordering. 
Het staat de NVBMH evenwel vrij om een bepaalde aanvraag voor het eigen beroep ‘Bachelor Me-
disch Hulpverlener’ in behandeling te nemen en te accrediteren. De aanvullende regels zijn hieron-
der terug te vinden. 
 
 

Disclaimer 
De Commissie Accreditatie van de NVBMH is niet verantwoordelijk voor accreditatievermelding 
door derden. De geaccrediteerde symposia worden gepubliceerd in de NVBMH-agenda op 
www.nvbmh.nl  Alleen deze vermelding telt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Accreditatie  
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners 
Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
 
www.nvbmh.nl  
accreditatie@nvbmh.nl  
 
Utrecht, november 2019 
 

  

http://www.nvbmh.nl/
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Voorwaarden accreditatie aanvraag  

Aanvraagtermijn  
1. Voor een goede en tijdige afhandeling van de aanvraag dient deze minimaal 8 weken voor de 

aanvangsdatum te zijn ingediend. De betalingstermijn is 14 dagen na het indienen van de aan-
vraag. Pas na betaling van de factuur neemt de NVBMH de aanvraag in behandeling. Vanaf dat 
moment ontvangt de aanvrager binnen de termijn van 4-6 weken een antwoord van de Com-
missie Accreditatie, mits er geen vragen zijn.  

2. Indien een aanvraag korter dan 8 weken voor de uitvoering van het desbetreffende programma 
is aangevraagd, neemt de NVBMH deze alleen in uitzonderlijke gevallen in behandeling.  

3. Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie uitsluitend voorafgaand aan een bij- of 
nascholingsbijeenkomst aanvragen. Aanvragen achteraf neemt de NVBMH niet meer in behan-
deling. 

 

In te sturen informatie  
1. De NVBMH neemt een accreditatieaanvraag pas in behandeling nadat:  

• Aan de betalingsvoorwaarden van de Commissie Accreditatie is voldaan;  
• De Commissie Accreditatie een volledig ingevulde aanvraag heeft ontvangen;  
• De Commissie Accreditatie het programma en cursusmateriaal heeft ontvangen;  
• Al het foldermateriaal m.b.t. de bijeenkomst met de aanvraag is toegevoegd.  

2. Indien een eerdere editie van de bij- of nascholingsbijeenkomst is geaccrediteerd, verzoekt de 
NVBMH de aanvrager zo mogelijk een overzicht met het aanvraagformulier mee te zenden van 
de resultaten van de meest recente evaluatie onder de deelnemers.  

3. De aanvrager dient binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst de presentielijst van de deel-
nemers in te voeren in GAIA. Hierbij hanteert de aanvrager per deelnemer het registratie-num-
mer Kwaliteitsregister NVBMH. Voorafgegaan door NVBMH en een liggend streepje. Bijvoor-
beeld: NVBMH-11115  

4. De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor deelnemers. Aan de sponsoring 
zijn geen inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de organisatoren niet beperken.  

 

Evaluatie  
1. De cursusinhoud en het rendement van de cursus dienen geëvalueerd te worden. 
2. De aanbieder is verplicht om evaluaties en presentiebewijs zelf te bewaren voor een periode 

van minimaal 5 jaar (termijn van herregistratie).  
 

Periode toekenning  
De NVBMH geeft een Accreditatie af voor een periode van één jaar. Herhaling van eerder geaccre-
diteerde bij- en nascholing dient de aanbieder opnieuw aan te vragen tenzij deze identiek (wat be-
treft inhoud en sprekers) zijn en wanneer deze binnen de termijn vallen van één jaar na de eindda-
tum van de geaccrediteerde bijeenkomst. Een aanvrager kan alleen een zelf aangeboden bij- en 
nascholing bij herhaling aanvragen.   
 

Code Geneesmiddelen Reclame  
De bij- of nascholingsbijeenkomst dient te voldoen aan de voorwaarden die hieraan in de Code Ge-
neesmiddelen Reclame (www.cgr.nl) worden gesteld.  
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Tarieven NVBMH  

Nascholingen  
 
Categorie A 
Kosteloos aangeboden niet-gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector. 
 
Categorie B  
Niet-gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector.  
 
Categorie C  
Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector óf nascholing van een aanbieder 
uit de profitsectors, onafhankelijk van de (farmaceutische) industrie.  
 
Categorie D  
Nascholing van of in opdracht van de (farmaceutische) industrie.  
 
 
 

 Tarief in € excl. 21% BTW Tarief in €  incl. 21% BTW 
Programma-accreditatie vakinhoudelijke 
nascholing* 

  

Categorie A 25 30,25 
Categorie B 100 121 
Categorie C 200 242 
Categorie D 300 363 
E-learning**  
 

  

Categorie A 50 60,50 
Categorie B 100 121 
Categorie C 200 242 
Categorie D 300 363 

 

*Accreditatie geldend voor 1 jaar 

**Accreditatie geldend voor 2 jaar 

 

Toelichting op de tarieven 
De aanvrager betaalt per accreditatieaanvraag één vast tarief, ongeacht de duur van de activiteit.  
De accreditatietermijn voor programma-accreditatie is één jaar. Gedurende die periode kan de aan-
vrager onbeperkt en kosteloos uitvoeringen toevoegen.  
 
Na het verstrijken van de accreditatietermijn van één jaar dient een nieuwe aanvraag te worden  
Ingediend.  
 
Het tarief voor e-learning is vastgesteld op basis van een programma van maximaal 4 uur.  
De accreditatietermijn voor e-learning en andere vormen van individuele nascholing (schriftelijk en 
CD-rom) is twee jaar.  
 
De aanvrager ontvangt na versturen van de aanvraag een factuur ter grootte van het vastgestelde 
bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De NVBMH neemt de aanvraag pas 
in behandeling nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de NVBMH. 
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Na het verstrijken van de accreditatietermijn dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.  
Voor een aanvraag die onvoorzien excessief veel tijd kost, kunnen extra gemaakte uren (uurtarief € 
100,- excl. 21% BTW) worden doorberekend. Dit gebeurt alleen na overleg met de aanbieder van de 
nascholing.  
 
De NVBMH wijst een aanvraag af die na een eerste herziening niet aan de eisen voldoet. Wel kan de 
NVBMH deze aanvraag als een nieuwe aanvraag in behandeling nemen na een tweede herziening 
(met de daarbij behorende kosten). 
 

Bezwaar  
Bezwaar aantekenen tegen een besluit van de Commissie Accreditatie om een (onderdeel) van een 
bijeenkomst niet te accrediteren, kan uitsluitend door het indienen van een bezwaarschrift bij de 
Commissie Accreditatie. Een bezwaar dient met argumenten te zijn onderbouwd onder verwijzing 
naar de criteria voor accreditatie. De Commissie Accreditatie toetst het bezwaar aan de hand van 
de criteria voor accreditatie en geeft aan welke van toepassing zijn.  
 

Beroep  
• Tegen een uitspraak van de Commissie Accreditatie kan uitsluitend in beroep worden gegaan, 

nadat de Commissie Accreditatie een ‘bezwaar’ heeft afgewezen.  
• Een verzoek aan de Commissie Accreditatie tot herziening van een afwijzing van een ingediend 

bezwaar door de Commissie Accreditatie dient de aanvrager te richten aan het bestuur van de 
NVBMH.  

• Het bestuur is vrij om te besluiten de behandeling van het beroep te delegeren aan een andere 
betrouwbare, ter zake deskundige, en onafhankelijke commissie binnen of buiten de vereniging 
(niet zijnde de Commissie Accreditatie).  

• Een ‘beroep’ dient met argumenten te worden onderbouwd onder verwijzing naar de criteria 
voor accreditatie.  

• Het bestuur dient haar herbeoordeling inhoudelijk te motiveren onder verwijzing naar de crite-
ria voor accreditatie.  

• Tegen de herbeoordeling van het bestuur van de NVBMH is geen beroep mogelijk.  
 
Vragen over accreditatie kan men mailen naar accreditatie@nvbmh.nl 
  

Accreditatie beoordeling  
De Commissie Accreditatie beoordeelt een accreditatieaanvraag aan de hand van vijf criteria:  
1. Inhoudelijke kwaliteit van het programma  

a) De inhoud van het programma is conform de door de beroepsgroep aanvaarde standaard;  
b) De inhoud van het programma is conform de door de beroepsgroep algemeen aanvaarde 

inzichten m.b.t. een adequate beroepsuitoefening; 
c) De aanbieder betrekt relevante standaarden en/of richtlijnen bij het onderwijs.  

 
2. Objectiviteit van het programma  

a) De aanbieder verstrekt deelnemers uitsluitend objectieve informatie, te weten een objec-
tieve en evenwichtige weergave van de leerstof. Promotionele bijeenkomsten en/of pro-
grammaonderdelen komen niet voor accreditatie in aanmerking;  

b) Waar mogelijk vermeldt de aanbieder stofnamen (bijvoorbeeld bij geneesmiddelen) of 
soortnamen (bijvoorbeeld bij apparatuur) in plaats van merknamen.  

 
3. Didactische kwaliteit van het programma en docenten  

mailto:accreditatie@nvbmh.nl
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a) De te hanteren werkvormen zijn geschikt voor het bereiken van de gestelde leerdoelen;  
b) Docenten zijn zowel vakinhoudelijk als didactisch gekwalificeerd;  
c) Met het oog op de opnamecapaciteit van informatie door de deelnemers verdient het in-

plannen van voldoende pauzes de voorkeur.  
 
4. Relevantie van het programma  

a) Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van de bachelor medisch hulpverle-
ner en sluit aan op het Beroepsprofiel en/of het basistakenpakket van de bachelor medisch 
hulpverlener;  

b) Het programma sluit aan bij het kennis- en/of vaardigheidsniveau van de beoogde deelne-
mers aan de bij- of nascholing.  

 
5. Evaluatie en toetsing  

a) De deelnemers evalueren de kwaliteit van het programma en van de docenten bij voorkeur 
schriftelijk;  

b) De aanbieder toetst de leervorderingen van de deelnemers bij voorkeur schriftelijk;  
c) Een evaluatie onder de deelnemers is wenselijk. 

 

Toekenning van accreditatiepunten  
• 1 Klokuur onderwijs = 1 accreditatiepunt/-uur; Met een maximum van 6 punten per dag. 
• Totaliseren en afronden op hele accreditatiepunten/-uren: het aantal accreditatiepunten/-uren 

wordt per (meerdaagse) cursus getotaliseerd waarna het totaalaantal accreditatiepunten/-uren 
wordt afgerond. 

• Minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten/-uren; gelijk aan of meer dan 30 minuten = 1 
accreditatiepunt/-uur.  

• Uitsluitend educatieve programmaonderdelen tellen mee: kennisoverdracht; kennisuitwisse-
ling; individuele en groepsoefeningen (tijdens het programma); vaardigheidsoefeningen onder 
supervisie (tijdens het programma).  

 

Levert een programmaonderdeel wel of geen accreditatiepunten op  
• Opening en afsluiting van de bijeenkomst tellen niet mee tenzij deze een inhoudelijke bijdrage 

aan het programma betreffen. 
• Een voorbereidende bijeenkomst of een voorprogramma telt niet mee tenzij deze in verband 

staan met het inhoudelijke programma en voldoen aan de beoordelingscriteria voor bij- en na-
scholing.  

• Speeches van politici, bestuurders, enz. tellen niet mee, tenzij deze een inhoudelijke bijdrage 
aan het programma betreffen.  

• Plenaire discussies en paneldiscussies tellen mee. 
• Sub-sessies tellen mee.  
• Pauzes tellen niet mee.  
• Cabaret, prijsuitreiking, enz. tellen niet mee.  
• Informatiemarkt telt niet mee.  
• In het programma opgenomen postersessies met uitleg (posterwalks) tellen mee. 
• Posterpresentaties in pauzes tellen niet mee. 
• In het programma opgenomen internetsessies met uitleg tellen mee, maar internetsessies in 

pauzes tellen niet mee. 
• Aan de opening en afsluiting door de dagvoorzitter en aan toespraken van hoogwaardigheids-

bekleders worden alleen accreditatiepunten/-uren toegekend, wanneer deze een inhoudelijke 
bijdrage aan het programma betreffen.  

 


